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1. Opis techniczny 

1.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej i  telekomunikacyjnej 

części budynku nr 5 w kompleksie Akademii Marynarki Wojennej Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 

69, dz. nr 2098/2, 1622, obręb 21   

1.2. Podstawa opracowania 

 zlecenie inwestora 

 uzgodnienia z inwestorem 

 branżowy projekt architektury 

 obowiązujące normy i przepisy, Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru robót 

energetycznych 

 wytyczne branżowe, wytyczne inwestora  

1.3. Zakres opracowania    

Niniejszy projekt obejmuje:  

• instalacje elektrycznej wewnętrzne 

• instalacje elektrycznej niskoprądowe 
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2. Rozwiązania projektowe 

2.1 Wewnętrzna linia zasilająca 

Wewnętrzne linie zasilające bez zmian, w remontowanych łazienkach należy wprowadzić istniący 

kabel YDY 5x6 do projektowanych rozdzielnic. 

2.2 Główny wyłącznik pożarowy 

 Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) – bez zmian 

 

2.3 Pomiar energii elektrycznej  

 Miejsce ulokowania licznika, oraz pomiar energii elektrycznej – bez zmian. 

 

2.4 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

2.4.1 Zastosowane przewody i kable 

Wszystkie przewody i kable muszą być zgodne z obowiązującymi normami i rozporządzeniami oraz muszą 

spełniać wymogi dyrektywy CPR klasa B2ca. 

  Do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędna podczas pożaru należy stosować 

kable ognioodporne typu (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. Kable ognioodporne należy prowadzić / układać w 

certyfikowanych korytach kablowych E90 lub na specjalnych certyfikowanych uchwytach kablowych 

stropowych / ściennych E90. 

 

 

2.4.2 Rozdzielnica  

   Rozdzielnice należy wykonać zgodnie z informacjami na schematach. W rozdzielnicach 

należy przewidzieć ok. 30% wolnego miejsca i mocy w celu rozbudowy.  

   Sieć rozdzielcza nowych rozdzielnic wykonana w układzie TN-S. W rozdzielnicach T-2A, T-

3A zostaną zamontowane m.in. ogranicznik przepięć typu II oraz w zabezpieczenia poszczególnych 

obwodów elektrycznych. Ww. rozdzielnica zasilać będzie obwody gniazdowe, oświetleniowe oraz 

urządzeń z br. sanitarnej. I.E5, I.E6, II.E2, III.E3. 

     

2.4.3 Prowadzenie przewodów i kabli 

   Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez strefy pożarowe oraz elementy o 

wymaganej odporności ogniowej muszą być zgodne z odpornością ogniową danej strefy pożarowej 

oraz danego elementu, przez które przechodzi instalacja elektryczna i teletechniczna, zgodnie z 

projektem architektonicznym. 
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  Wszystkie  przewody i kable należy prowadzić  z  zachowaniem  dopuszczalnych  odległości  

zbliżeń  i  skrzyżowań  z  innymi instalacjami.  W  całej  instalacji  elektrycznej,  począwszy  od punktu 

podziału sieci, należy zachować układ sieci TN-S 

 

 

Rys.3 Trasy kablowe. 

 

2.4.4 Instalacja oświetlenia podstawowego 

Obwody oświetleniowe zasilić należy z projektowanej rozdzielnicy TB. W sanitariatach oraz 

pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano oprawy oświetleniowe szczelne. Przewody zasilające 

oprawy oświetlenia ogólnego należy instalować pod tynkiem, w korytach kablowych. Należy stosować 

przewód N2XH-J …*1,5mm2 450/750V B2ca. Rozmieszczenie opraw oraz osprzętu zamieszczono 

na rysunku I.E2, I.E4, II.E1, III.E2 Rozmieszczenie oraz modele opraw wg projektu aranżacji.  

Przewiduje się wykonanie oświetlenia podstawowego w oparciu o energooszczędne oprawy 

oświetleniowe ze źródłami światła LED: 

Dla obiektu przyjęto wymagane poziomy natężenia oświetlenia według wymagań normy PN-

EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach. 

Poziom natężenia oświetlenia przyjęto na podstawie normy PN-EN 12464-1:2012.  

Wymagane parametry oświetleniowe (minimalne średnie natężenie / równomierność): 

kuchnia, biuro: 500lx / 0,6 

komunikacja: 100lx / 0,4 
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szatnie, toalety: 200lx / 0,4 

pomieszczenia techniczne: 200lx / 0,4 

 

2.4.5 Instalacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego 

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do 

oświetlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny być usytuowane według 

wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczególności w pobliżu każdych drzwi 

wyjściowych oraz w miejscach lokalizacji sprzęt bezpieczeństwa. Zatem oprawy powinny być 

umieszczane : 

a. przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 

b. w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio; 

c. w pobliżu zamiany poziomu; 

d. obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 

e. przy każdej zmianie kierunku; 

f. przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 

g. na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego; 

h. w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy; 

i. w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego; 

 

Oświetlenie awaryjne musi spełniać następujące funkcje: 

- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 

1lx w osi drogi z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień normy PN-EN 

1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść. 

- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczających 60 

m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z zachowaniem 

równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego 

wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną 

- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy 

wysokiego ryzyka na poziomie 15lx lecz nie mniejszej niż 10% ośw. podstawowego dla bezpiecznego 

ukończenia czynności zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi znajdujących się w danym pomieszczeniu 

z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 10/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838.  

- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5lx w pobliżu punktów 

alarmu pożarowego i sprzętu przeciw pożarowego nie znajdującego się w rozmieszczeniu wzdłuż 

dróg ewakuacyjnych dla łatwego zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy PN-EN 

1838. 
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- dla dróg ewakuacyjnych szerszych niż 2m zastosować obliczenia natężenia i rozmieścić 

oprawy jak dla dwóch osobnych dróg ewakuacyjnych.  

 

W projekcie uwzględniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczeń przyjęto 

wytyczne dla natężeń oświetlenia awaryjnego: 

- średnie natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, z zachowaniem 

wartości 0,5lx w odległości 0,5m od tej osi 

- średnie natężenie oświetlenia awaryjnego dla urządzeń przeciwpożarowych 5lx, gdy urządzenia 

te nie znajdują się w drodze ewakuacyjnej 

-  natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 0,5lx dla stref otwartych i pomieszczeń powyżej 60m2. 

 

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą posiadać aktualne 

dopuszczenia wymagane polskim prawem. 

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzących w skład 

oświetlenia podstawowego. wyposażonych w moduły zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 

t=1h . Moduły te muszą też posiadać możliwości nadzoru (gotowość – praca – awaria) powinny być 

dostarczone w komplecie z oprawami.  

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczyć z dopuszczeniami CNBOP do pracy w 

systemie autonomicznym zasilania z badaniami łącznie z modułami, zasilaczami i statecznikami oraz 

kartami katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciągłej. 

Oprawy z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczyć z dopuszczeniami CNBOP na 

badanie poprawności znaku oraz jego luminancji.  

W przypadku zmiany parametrów opraw, układu zasilania i zasilaczy LED należy 

przeprowadzić ponownie całościowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz 

akumulatorów, z uwzględnieniem kalkulacji prądów i mocy w stanie załączania opraw oraz w stanie 

ustalonym dla zapewnienia prawidłowej pracy układu i doboru parametrów zabezpieczeń i przekroju 

przewodów. Dodatkowo dla każdego obwodu należy przeprowadzić kalkulację spadków napięć. 

Rozmieszczenie oraz modele opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wg projektu 

aranżacji. 

    

2.4.6 Instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych 

W zakresie instalacji siłowej i gniazd wtyczkowych jest wykonanie zasilania wszystkich urządzeń 

elektrycznych odbiorczych instalacji w budynku, w tym m.in. do: 

• gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia  
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• gniazd wtyczkowych 1-faz i 3-faz w pom. technicznych 

• urządzeń technologicznych  

• urządzeń instalacji wentylacyjnej 

• urządzeń instalacji sanitarnej 

• urządzeń instalacji niskoprądowych 

   Zasilanie urządzeń technicznych wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 

architektury i odpowiednich projektach branżowych.  

  Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia należy zabezpieczyć wyłącznikami 

różnicowoprądowymi o różnicowym prądzie zadziałania IΔn=30mA. W łazienkach oraz w 

pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. kotłownia) stosować gniazda wtyczkowe w 

wykonaniu bryzgoszczelnym, częściowo zagłębione w tynk (prace wykonać zgodnie z normą PN-IEC 

60364-7-701). Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszą posiadać styk ochronny PE.  

  W przypadku pomieszczeń wyposażonych w wannę lub prysznic, instalacje elektryczną w 

danym pomieszczeniu należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-7-701:2010 – 

„Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic”. Zgodnie z ww. normą gniazda 

wtyczkowe elektryczne nie mogą być zainstalowane w strefie 0,1 i 2, mogą być zainstalowane jedynie 

poza strefą 2. W strefie 2 mogą być zainstalowane odbiorniki energii elektrycznej trwale 

zainstalowane i stale podłączone, takie jak np. oprawy oświetleniowe – łącznik oświetleniowy 

zainstalować poza strefą 2. Zamontowane / zainstalowane wyposażenie elektryczne powinno 

posiadać stopień ochrony co najmniej IPX4 w strefie 2. 

 

Rys.4 Wymiary stref w pomieszczeniach zawierających wannę lub prysznic 

 

2.4.7 Instalacja uziemiająco-wyrównawcza 

  Główna Instalacja uziemiająca bez zmian. 
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  Połączenia  wyrównawcze  należy  wykonać  przez  przyłączenie  głównej  szyny 

wyrównawczej  GSW  (pom.  rozdzielni  elektrycznej)  do  uziomu  fundamentowego  oraz wypustów  

dla  połączeń  wyrównawczych  zlokalizowanych  w  budynku.  W  zakresie połączeń  

ekwipotencjalnych  jest  przyłączenie  do  szyn  wyrównawczych  następujących elementów:  

• przewód PEN rozdzielnicy głównej 0,4kV,  

• metalowe obudowy urządzeń technologicznych,  

• metalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych,  

• metalowe elementy instalacji gazowej oraz wodnej,  

Lokalne szyny wyrównawcze należy umieścić w pobliżu rozdzielnic obiektowych. 

Minimalne  przekroje  przewodów  służących  do  łączenia  poszczególnych  szyn  wyrównawczych  lub 

głównej szyny wyrównawczej (GSW) z uziomem:  

• 16mm2 - dla przewodów miedzianych,  

• 25mm2 - dla przewodów aluminiowych,  

• 50mm2 - dla przewodów stalowych.  

Minimalne  przekroje  przewodów  do  łączenia  wewnętrznych  metalowych  instalacji  z  szyną  wyrównawczą:  

• 6mm2  - dla przewodów miedzianych,  

• 10mm2 - dla przewodów aluminiowych,  

• 16mm2 - dla przewodów stalowych. 

  Do głównej szyny wyrównawczej (GSW) znajdującej się w pobliżu rozdzielnicy głównej RG należy 

przyłączyć wszystkie miejscowe szyny wyrównawcze (MSW) w pomieszczeniach wymagających takiej 

instalacji za pomocą linki LgYżo 16mm2, oraz przyłączyć wszystkie metalowe części dostępne i obce (m.in. 

przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe),  za pomocą linki LgYżo 6mm2.  

   Rolę miejscowej szyny uziemiająco - wyrównawczej (MSW) będzie pełnić szyna PE 

zamontowana w odpowiedniej  podrozdzielnicy. Do tej szyny należy przyłączyć również wszystkie metalowe 

przyłącza i piony instalacji wewnętrznych za pomocą linki LgYżo 6mm2. Metalowe piony instalacji sanitarnych 

należy dodatkowo połączyć między sobą przewodem LY-żo 6mm2. W pomieszczeniach o podwyższonym 

stopniu ochrony (łazienki, kotłownia) oraz na piętrach zastosować miejscowe szyny uziemiające (MSU) do 

których należy przyłączyć np. metalowe ciągi inst. kanalizacyjnej, wodnej, CO 
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Rys. 5 Przykładowe wykonanie połączeń wyrównawczych 

2.4.8 Instalacja odgromowa 

  Instalacja odgromowa pozostaje bez zmian. 

 

2.4.9 Ochrona przeciwprzepięciowa 

  W rozdzielnicy banku należy zastosować ograniczniki przepięć typu II. 

  Dla dokładnej ochrony urządzeń elektronicznych można we własnym zakresie zastosować w 

miarę potrzeb, indywidualne ochronniki typu III przy poszczególnych urządzeniach (np. gniazda 

zasilające komputery, sprzęt RTV, modemy komputerowe).  

 

2.4.10 Ochrona od porażeń 

  Podstawową ochronę od porażeń stanowić będą osłony izolacyjne, bariery oraz izolacja 

kabli i przewodów.  

  Dodatkową ochronę od porażeń stanowić będzie samoczynne wyłączanie zasilania  w 

dopuszczalnym czasie: 0,4s – dla obwodów odbiorczych. Realizację samoczynnego wyłączania 

zapewniają wkładki bezpiecznikowe topikowe, wyłączniki nadmiarowo prądowe i różnicowoprądowe. 

Wszystkie obwody odbiorcze w budynku będą wykonane w układzie sieciowym TN-S, z odrębnymi 

przewodami – neutralnym N i ochronnymi PE. 

  Części prowadzące dostępne urządzeń elektrycznych należy połączyć  przewodem PE. 

Przewód PE w rozdzielni głównej powinien być połączony z główną szyną uziemiającą budynku. 

Przewód neutralny powinien być koloru niebieskiego natomiast przewód PE koloru żółto-zielonego. 

2.4.11 Instalacje telekomunikacyjne - okablowanie strukturalne 

W budynku zaprojektowano instalację okablowania strukturalnego za pośrednictwem kabli 

S/FTP  kat  6A/klasa Eca. Kable należy zakończyć gniazdami RJ45 kat.6. Należy zachować max. 

odległości od szafy dystrybucyjnej do punktów logicznych, która nie powinna przekroczyć 90m. W 

przypadku odległości większej niż 90m należy zastosować pośrednie punkty dystrybucyjne PPD. 

Całość sieci będzie w systemie gwiazdy hierarchicznej.  

Sieć strukturalna pełnić będzie funkcję okablowania dla potrzeb: 

• instalacji telefonicznej (np. VoIP, ISDN), 

• sieci LAN dla potrzeb administracyjnych, 

• okablowania dla potrzeb instalacji teletechnicznych 
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2.4.12 Pomiary odbiorcze instalacji 

Po zakończeniu wszystkich robót należy wykonać następujący pomiary: 

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- rezystancji izolacji przewodów, 

- parametrów wyłączników różnicowoprądowych, 

- natężenia oświetlenia pomieszczeń, 

- rezystancji uziemień odgromowych. 

Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić protokoły. 

 

 



REMONT I PRZEBUDOWA SANITARIATÓW ORAZ POMIESZCZENIA NR 220  

Z PODZIAŁEM NA ETAPY ROBÓT – BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

11 

 

E 
4. Uwagi końcowe 
 

• Podane w dokumentacji nazwy typów urządzeń podano tylko i wyłącznie dla celów 

informacyjnych. Wykonawca może zastosować inne urządzenia i aparaty, ale muszą zostać 

zaakceptowane przez inwestora. Ich parametry techniczne nie mogą być gorsze od 

zaprojektowanych. 

• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

• Wszystkie zastosowane w projekcie przewody i kable muszą być zgodne z obowiązującymi normami i 

rozporządzeniami oraz muszą spełniać wymogi dyrektywy CPR. 

• Przewody winny posiadać izolację 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami normy. 

• Zakres robót objęty niniejszym opracowaniem winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo 

posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym. 

• Wykonane  roboty  elektryczne  podlegają  odbiorowi  końcowemu  technicznemu i przekazaniu  do 

eksploatacji. Odbioru dokonuje  Inwestor  od  Wykonawcy z zachowaniem procedury  Prawa 

Budowlanego   

• Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych oraz wykonać pomiary 

rezystancji izolacji i urządzeń oraz wykonać pomiar natężenia oświetlenia. Należy wykonać 

dokumentację powykonawczą, do wykonanych pomiarów należy sporządzić protokoły. 

• Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać uwag i zaleceń podanych w instrukcjach technicznych 

materiałów stosowanych firm 

• Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez strefy pożarowe oraz elementy o wymaganej 

odporności ogniowej muszą być zgodne z odpornością ogniową danej strefy pożarowej oraz danego 

elementu, przez które przechodzi instalacja elektryczna i teletechniczna, zgodnie z projektem 

architektonicznym. 

• Wszystkie przepusty przez ściany zewnętrzne budynku muszą być wodo i gazoszczelne 

• Materiały elektroinstalacyjne muszą być zgodne z Polską Normą i Warunkami Technicznymi Odbioru 

Robót Elektroinstalacyjnych 

• Przewody oraz kable zasilające instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest 

niezbędne podczas pożaru, muszą być ognioodporne, typ np. HDGs lub NHXH FE180 

PH90/E90 
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5. Spis rysunków 

I.E1 – ETAP I – I PIĘTRO, GNIAZDA 

I.E2 – ETAP I – I PIĘTRO, OŚWIETLENIE 

I.E3 – ETAP I – II PIĘTRO, GNIAZDA 

I.E4 – ETAP I – II PIĘTRO, OŚWIETLENIE 

I.E5 – ETAP I – Schemat rozdzielnicy T-2A 

I.E6 – ETAP I – Schemat rozdzielnicy T-3A 

II.E1 – ETAP II – RZUT SANITARIATU, PARTER, OŚWIETLENIE, GNIAZDA 

II.E2 – ETAP II – Schemat rozdzielnicy T-1A 

III.E1 – ETAP III – RZUT POM 220 I 221, II PIĘTRO, GNIAZDA 

III.E2 – ETAP III – RZUT POM 220 I 221, II PIĘTRO, OŚWIETLENIE 

III.E3 – ETAP I – Schemat rozbudowy T-3 
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6. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 

 

Z uwagi na fakt, że przy wykonywaniu niektórych prac może zaistnieć konieczność wykonywania prac na 

elementach sieci / instalacji podłączonych do napięcia a także uwzględniając niebezpieczeństwa, które są 

związane z instalacją i eksploatacją linii i instalacji elektroenergetycznych, zobowiązuje się wykonawcę do 

ścisłego przestrzegania norm, rozporządzeń oraz przepisów BHP dotyczących wszystkich przewidzianych 

projektem rozwiązań jak również stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty. 

 

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 

dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

• Oględziny istniejącego terenu; 

• Wytyczenie, skoordynowanie z innymi branżami i ułożenie tras koryt kablowych; 

• Montaż wewnętrznych linii kablowych; 

• Montaż rozdzielnic 0,4kV; 

• Ułożenie kabli i przewodów 0,4kV na odcinkach podanych w projekcie; 

• Montaż instalacji teletechnicznych; 

• Montaż osprzętu elektrycznego; 

• Sprawdzenie i wykonanie niezbędnych pomiarów obwodów instalacji elektrycznych; 

• Podłączenie kabli i przewodów w stanie beznapięciowym do zamontowanych rozdzielnic 0,4kV; 

• Pomiary skuteczności ochrony od porażeń; 

• Po zakończeniu robót wykonać dokumentację powykonawczą oraz szkolenie personelu Użytkownika. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• Budynek szkoleniowo-biurowy,  

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
 

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce  Czas wystąpienia 
 

Wysoka upadek z wysokości lub 
do wykopu  

Na trasie kabli, w 
miejscu montażu 
urządzeń elektrycznych 

Od rozpoczęcia prac 
montażowych na wysokościach 
do czasu ich zakończenia 

Wysoka Porażenie prądem o 
napięciu 0,4kV 

Na trasie kabli,  
Przy montażu 
rozdzielnic 0,4kV 

Montaż i podłączanie instalacji 
elektryczn.,  
podczas wykonywania 
pomiarów. 
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5. Instruktaż pracowników 

• Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych 

powinni być przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 

kwietnia 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,  

• Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D lub 

E, druga osoba zaś powinna przejść instruktaż BHP 

• Przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników polegający na: 

▪ określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac 

▪ szczegółowym   poinformowaniu   pracowników   o   występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót  

▪ Przedstawieniu metod   postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub 

zdrowia 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w związku z wykonywanymi 

robotami: 

• Teren robót należy wygrodzić folią biało-czerwoną 

• Stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

• Robót nie wykonywać po zmroku ani w  warunkach złej widoczności 

• Prace wykonywać w stanie beznapięciowym 

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu bioz”. 

Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem 
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kanał bezhalogenowy 150x60 z podziałem dla RJ+GN DATA

adres:

branża:

data:

nr rysunku:

rysunek:

skala:

faza:

1:50

11. 2019

obiekt:

Budynek nr 5 w kompleksie Akademii Marynarki Wojennej

projektant:

inwestor:

Akademia Marynarki Wojennej, 81-127 Gdynia, ul. inż. Śmidowicza 69

P.B.

Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69, dz. nr 2098/2, 1622, obręb 21

sprawdzający:

ARCHITEKT_KA Agnieszka Kalicka, ul.mjr. Hubala 35/1, 80-289 Gdańsk

PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU I PRZEBUDOWY SANITARIATÓW I  POM. NR 220

I.E3

mgr inż. Waldemar Wesołowski

elektryczna

75/Gd/2002

spec. elektryczna b.o.

mgr inż. Cezary Filaber

POM/0086/PWBE/18

spec. elektryczna do proj. b.o.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów, użyte w opracowaniu, powinny być traktowane jako definicje standardu. Dopuszcza się, w porozumieniu z inwestorem, stosowanie wyrobów „równoważnych”

o cechach i parametrach technicznych, co najmniej nie gorszych niż zastosowany standard oraz spełniających wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy i odpowiednie normy.

UWAGA:

- Szafę RACK rozbudować o nowy panel 1U x48RJ cat.6

- Rozdzienicę RKP- rozbudować o: 2xP312 25A 30mA typA B16

- Wysokości montazu gniazd ustalić na budowie z użytkownikiem
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