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Załączniki: 

 

lp. nazwa 

1. Oświadczenie projektantów 

2. Zaświadczenie o przynależności projektantów do Izby Inżynierów 

3. Kserokopia uprawnień projektantów 

4. Warunki przebudowy złącza kablowego dla budynku Biblioteki w Bojszowach wydane przez Vattenfall 
pismem NJA/W/DT/236/S11/0408844 

 

Część rysunkowa: 

 

nr rys. nazwa rysunku uwagi 

II/8-01 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - PARTER skala 1:100 

II/8-02 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - PIĘTRO skala 1:100 

II/8-03 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PARTER skala 1:100 

II/8-04 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PIĘTRO skala 1:100 

II/8-05 PLAN INSTALACJI PIORUNOOCHRONNEJ, UZIEMIAJĄCA skala 1:100 

II/8-11 SCHEMAT ZASILANIA --- 

II/8-12 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG1 --- 

II/8-13 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG2 --- 

II/8-14 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG3 --- 

II/8-15 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK --- 

II/8-16 SCHEMAT ROZDZIELNICY RT --- 
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1. Temat i zakres opracowania 

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych dla: 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach.  

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne: 

� zasilanie, 

� rozdział energii, 

� instalację oświetlenia, 

� instalację gniazd i siły, 

� ochronę przeciwprzepięciową, 

� ochronę od porażeń prądem elektrycznym, 

� instalację odgromową i uziemiającą. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: 

� wytyczne Inwestora, 

� wytyczne branży architektonicznej, 

� warunki techniczne zasilania budynku, 

� wytyczne branży instalacyjnej, 

� uzgodnienia międzybranżowe, 

� obowiązujące przepisy i normy. 

 

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

3.1.  ZASILANIE  

Stan istniejący 

Zgodnie z warunkami technicznymi budynek jest zasilany ze złącza kablowego ZK2a nr 77082 
zlokalizowanego przy budynku. Energia jest dostarczana na potrzeby obiektu przy ulicy Gościnna 6 
zgodnie z podziałem: 

- Biblioteka  - moc przyłączeniowe 22,1kW, 

- Dom sportowca  - moc przyłączeniowe 40kW, 

- Dom sportowca- moc przyłączeniowe 53kW (zgodnie z warunkami przyłączenia wydanych 
pismem S/HK/4603/2009).  

Miejsce dostarczenia i odbioru energii elektrycznej to zaciski prądowe na wejściu od 
zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunki instalacji odbiorcy. Natomiast granicę własności stanowią 
zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu.  
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Stan projektowany 
 
Zgodnie z warunkami przebudowy złącza kablowego ZK2a  wydanymi przez Vattenfall 

pismem NJA/W/DT/236/S11/0408844 w miejscu poza kolizją (na elewacji budynku) zostanie 
zabudowany nowe złącze kablowe typu ZK3 w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego. Nowo 
projektowane złącze ZK3 będzie zasilane linia kablową zmufowana kablem YAKY 4x120mm2. 
 Kolidujący odcinek linii kablowej wraz z istniejącym złączem kablowym zlokalizowany na 
działce Inwestora zostanie zdemontowany.  
 Następnie z nowoprojektowanego złącza ZK3 należy linia kablową doprowadzić zasilanie do 
głównej tablicy licznikowej (TL) zlokalizowanej z holu obiekty na poziomie parteru. Z tablicy licznikowej 
zostaną zasilone rozdzielnice RG1, RG2, RG3, RK, RT dla obiektu.  

3.2. ROZDZIAŁ ENERGII  

Wewnątrz budynku zaprojektowano rozdział energii na następujące tablice rozdzielcze 
dedykowane dla danych części obiektu: 

- rozdzielnica RG1 - budynek bez pomieszczeń: magazynu GTS i magazyn sportowy, 

- rozdzielnica RG2 - pomieszczenia magazyn GTS i magazyn sportowy, 

- rozdzielnica RG3 - boiska zewnętrzne  ("Orlik" i piłkarskie trawiaste), 

- rozdzielnica RK - na potrzeby kotłowni,  

- rozdzielnica RT - na potrzeby zasilania urządzeń wentylacji zlokalizowanych na dachu.    

W rozdzielnicy RG należy rozdzielić przewód PEN na N i PE, a szynę PE połączyć z uziomem 
otokowym budynku.  

Obwody w rozdzielnicy będą zabezpieczone bezpiecznikami, wyłącznikami 
różnicowoprądowymi i nadprądowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kable do zasilania poszczególnych rozdzielnic będą układane w korytkach i na drabinkach 
kablowych w szachtach kablowych oraz w przestrzeni stropu podwieszanego.  

Rozdzielnice (RG1, RG2, RG3) będą w wykonaniu podtynkowym o IP30 montowane w 
przygotowanych wnękach. Z tablic będą zasilane obwody oświetlenia, gniazd, zasilania urządzeń na 
wyposażeniu pracowni, co, wod-kan oraz urządzenia niskoprądowe. 

Na potrzeby kotłowni przewidziano rozdzielnicą RK podtynkową o IP54. Z rozdzielnicy będą 
zasilane urządzenia kotłowni wraz z obwodami oświetlenia i gniazd ogólnych.   

 

Bilans mocy dla tablicy rozdzielczej RG1 przedstawia się następująco: 
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kW szt kW kW [A] kVar kVA 
                        
1 oświetlenie 7,10 1,0 7,10 0,70 4,97 0,90 0,48 7,98 2,41 5,52 
2 oświetlenie zew. 0,60 1,0 0,60 0,70 0,42 0,90 0,48 0,67 0,20 0,47 
3 komputery 0,35 11,0 3,85 0,90 3,47 0,80 0,75 6,26 2,60 4,33 
4 gniazda ogolne 230V 1,00 22,0 22,00 0,30 6,60 0,90 0,48 10,60 3,20 7,33 
4 toalety_szuszarki 2,50 4,0 10,00 0,20 2,00 0,90 0,48 3,21 0,97 2,22 
5 kuchnia (0.09,1.04) 10,00 1,0 10,00 0,40 4,00 0,90 0,48 6,42 1,94 4,44 
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6 automat napojów 2,50 1,0 2,50 0,40 1,00 0,90 0,48 1,61 0,48 1,11 
7 automat słodyczy 1,00 1,0 1,00 0,40 0,40 0,90 0,48 0,64 0,19 0,44 

8 kotłownia 3,00 1,0 3,00 0,70 2,10 0,85 0,62 3,57 1,30 2,47 

9 urządzenia wod-kan. 2,00 1,0 2,00 0,70 1,40 0,85 0,62 2,38 0,87 1,65 
10 klimatyzacja+wentylacja 14,00 1,0 14,00 0,60 8,40 0,85 0,62 14,28 5,21 9,88 
11 CO - źródło ciepła 2,00 1,0 2,00 0,70 1,40 0,85 0,62 2,38 0,87 1,65 
                        

12 niskie prady 1,00 1,0 1,00 1,00 1,00 0,90 0,48 1,61 0,48 1,11 
                        

13 winda 5,00 1,0 5,00 0,50 2,50 0,85 0,62 4,25 1,55 2,94 
                        
                        
                        

  ŻRÓDŁO PODSTAWOWE - SUMA 84,05 0,47 39,66 0,87 0,57 65,86 22,27 45,58 

 

Bilans mocy dla tablicy rozdzielczej RG2 przedstawia się następująco 
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kW szt kW kW [A]  kVar  kVA 
    1                   
1 oświetlenie 0,50 1,0 0,50 0,70 0,35 0,90 0,48 0,56 0,17 0,39 
2 gniazda ogolne 1,00 2,0 2,00 0,30 0,60 0,90 0,48 0,96 0,29 0,67 
3 wentylacja 3,50 1,0 3,50 0,70 2,45 0,85 0,62 4,17 1,52 2,88 
4 pralnia 2,00 2,0 4,00 0,70 2,80 0,85 0,62 4,76 1,74 3,29 
                        
                        

  ŻRÓDŁO PODSTAWOWE - SUMA 10,00 0,62 6,20 0,86 0,60 10,45 3,71 7,23 

 

Bilans mocy dla tablicy rozdzielczej RG3 przedstawia się następująco: 
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1 oświetlenie boiska 53,00 1,0 53,00 0,70 37,10 0,90 0,48 59,57 17,97 41,22 
                        

  ŻRÓDŁO PODSTAWOWE - SUMA 53,00 0,70 37,10 0,90 0,48 59,57 17,97 41,22 
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3.3. INSTALACJA O ŚWIETLENIA  

Oświetlenie podstawowe 

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polską normą natężeń oświetlenia, zastosowane 
zostaną głównie oprawy wyposażone w rury fluorescencyjne, świetlówki kompaktowe z 
elektronicznym układem zapłonowym.  

W pomieszczeniach sanitariatów należy zastosować oprawy o stopniu ochrony minimum IP44, 
a w pomieszczeniach technicznych o IP65. W poszczególnych grupach pomieszczeń zostaną 
zapewnione następujące minimalne natężenia oświetlenia: 

 
Pomieszczenie średnia wartość natężenia oświetlenia 
holl wejściowy 200 lx 
sale odczytowe 500 lx 

biblioteka 500 lx 
korytarze 100 lx 

klatka schodowa 150 lx 
sanitariaty 200 lx 

pomieszczenia gospodarcze 200 lx 
pomieszczenia magazynowe 100 lx 

pomieszczenia socjalne 200 lx 
pomieszczenia techniczne 200 lx 

 

Oprawy w pomieszczeniach będą montowane nastropowo lub dostropowo. 

Sterowanie oświetleniem będzie się odbywało za pomocą łączników klawiszowych oraz 
przycisków i przekaźników bistabilnych zabudowanymi na wysokości 1,4m od poziomu podłogi, a w 
sanitariatach na wysokości 1,6m.  

Instalacja będzie wykonana jako podtynkowa, a główne ciągi kabli będą prowadzone w 
przestrzeni miedzy stropowej w korytkach kablowych. W sanitariatach kable należy prowadzić w 
rurkach osłonowych. 

 

Oświetlenie awaryjne 

W obiektach zaprojektowano instalację oświetlenia awaryjnego w zakresie: 

� oświetlenie powierzchni dróg ewakuacyjnych, 

� oświetlenie znaków ewakuacyjnych, 

Zanik napięcia zasilania spowoduje automatyczne załączenie opraw oświetlenia awaryjnego na 
czas nie krótszy niż 1h. Oprawy będą zasilane z indywidualnych źródeł - akumulatorów 
zamontowanych w oprawach. 

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach 
ewakuacyjnych, w miejscach określonych w normie PN EN 1838 w taki sposób, aby minimalne 
natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej było większe niż 1lx, a w miejscach gdzie znajdują się 
urządzenia przeciwpożarowe większe niż 5lx. W strefach otwartych przewiduje się minimalne 
natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej 0,5lx. W sali widowiskowej zaprojektowani oświetlenie 
przeszkodowe poprzez zamontowanie opraw w stopniach schodów. Jednocześnie zachowano 
zasadę, że stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax 
na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natężenia tego oświetlenia Emin spełniał wzór:  Emax/Emin 
≤ 40.  

Oprawy oświetlenia awaryjnego to oprawy wytypowane z oświetlenia podstawowego, które 
łącznie z nim funkcjonują, a w przypadku braku napięcia zasilania podejmują pracę z centralnej baterii 
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akumulatorów. Do tego celu przewiduje się wykorzystanie modułów umożliwiających sterowanie 
oświetleniem. 

Wszystkie piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne zaprojektowano w 
systemie „na jasno”.  

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego będą wyposażone w elektroniczne stateczniki EVG 
spełniające normę dla stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia 
awaryjnego oraz moduły sterujące. Wykorzystane oprawy awaryjne będą wyposażone w opcje 
autotestu. 

 

Oświetlenie zewnętrzne 

W zakresie oświetlenia zewnętrznego przewidziano oprawy montowane na elewacji budynku 
oraz na słupach przy rampie, oraz wbudowane w murku przy wejściu do budynku. Sterowanie 
oświetleniem zewnętrznym będzie odbywać się za pomocą przycisków zlokalizowanych na elewacji 
rozdzielnicy głównej RG1 w holu budynku. 

 

Oświetlenie boisk 

W zakresie oświetlenia boisk została przewidziana rozdzielnia RG3 zlokalizowana w magazynie 
sportowym na poziomie parteru. Sterowanie oświetleniem boisk będzie odbywać się z tablicy TS 
zlokalizowanej w granicy boisk.  

3.4. INSTALACJA GNIAZD I SIŁY  

Instalacja gniazd i siły stanowić będą obwody zasilające: 

� gniazd 230V ogólnego przeznaczenia, 

� gniazd 230V/IP44 sanitariaty, pomieszczenia techniczne, zaplecze kuchenne, 

� zestaw gniazd PEL składające się z gniazd elektrycznych jak i informatycznych,  

� zestaw gniazd, 

� urządzenia wentylacji, 

� urządzenia klimatyzacji, 

� urządzenia kotłowni, 

� dźwig, 

� urządzenia instalacji elektrycznej niskoprądowej. 

Gniazda 230V/16A ogólnego przeznaczenia będą w wykonaniu podtynkowym i należy je 
montować ma wysokości 0,3m od poziomu podłogi.  

W sanitariatach gniazda należy montować przy umywalce zachowując odległość 0,6m od 
kranu, a w kuchni na wysokości 1,3m od poziomu podłogi (na blatem). W sanitariatach przewidziano 
dodatkowe gniazda dla suszarek do rąk. 

Zestawy gniazd PEL będą składały się z gniazd elektrycznych i informatycznych o 
następujących konfiguracjach: 

� PEL/1  - 1x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xRJ45 (montaż: podłogowe) 

� PEL/2 - 2x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xRJ45 (montaż: podłogowe) 

� PEL/3 - 1x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xRJ45  

� PEL/4 - 2x230V/16A DATA+2xRJ45 (montowane w suficie) 
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Zestaw gniazd PEL będą montowane podtynkowo lub naściennie na kanałach 
elektroinstalacyjnychoraz w kanałach podsadzkowych w pomieszczeniach bibliotecznych..   

W zakresie zasilania urządzeń wentylacyjnych należy doprowadzić kable zasilające do szaf 
zasilająco-sterowniczych central wentylacyjnych. W celu zasilanie wentylatorów należy doprowadzić 
zasilanie do urządzeń, a w szafach zasilających przewidzieć układ sterowania. Wentylatory będą 
sterowane poprzez styki pomocnicze z central wentylacyjnych. Jednostki wewnętrzne dla wentylacji i 
klimatyzacji zasilane będą z jednostek zewnętrznych.  

Szczegółowe wymagania dla instalacji wentylacji i klimatyzacji przedstawiono w osobnych 
tomach dla ww. instalacji.  

Dźwigi należy zasilić bezpośrednio z rozdzielnicy głównej (RG1).  

Aby zasilić urządzenia instalacji elektrycznej niskoprądowej, należy doprowadzić kable 
zasilające do pomieszczenia centralek poszczególnych instalacji 

 

3.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

W obiekcie będą zainstalowane systemy i urządzenia przeciwpożarowe: 

� przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

� przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla kotłowni, 

� instalacja oświetlenia awaryjnego, 

� system instalacji odgromowej i uziemiającej. 

 

Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku pełnić będzie przycisk GWP 
umieszczony przy głównym wejściu do budynku. Przycisk powodować będzie całkowite odcięcie 
zasilania obiektu poza urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej. Wyłącznik należy 
montować na wysokości 1,1m w okolicy głównego wejścia. Okablowanie wyłącznika należy wykonać 
kablem o odporności ogniowej 90min typu NKGs. 

Dodatkowo przewidziano przycisk GWP/K dedykowany dla kotłowni umieszczonego przy 
wyjściu w pomieszczenia kotłowni na poziomie parteru. 

 Dźwigi osobowe będą wyposażone w opcję zjazdu na poziom bezpieczny w przypadku zaniku 
zasilania.  

Wymagania w zakresie instalacji oświetlenia awaryjnego przedstawiono w punkcie „instalacja 
oświetlenia – oświetlenie awaryjne” 

Wymagania dla systemu sterowania oddymianiem przedstawiono w rozdziale instalacje 
niskoprądowe. 

Wymagania w zakresie instalacji odgromowej i uziemiającej przedstawiono w punkcie 
„instalacja piorunochronna, uziemiająca i ekwipotencjalna". 

 

Urządzenia, które wymagają zasilania w trakcie pożaru będą zasilane kablami ognioodpornymi i 
czasie potrzymania zasilania przez okres 90min.  

Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy będące oddzielenie 
przeciwpożarowym lub objęte wymogiem odporności ogniowej należy wykonać w wymaganej klasie EI 
odporności ogniowej dla danej przegrody - zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanego systemu.  

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, 
będą zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

 



Projekt budowlany Część II/8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnej 
biblioteki publicznej w Bojszowach 

Bojszowy,  

ul. Gościnna 6 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 43, PL 43-100 Tychy, tel. +48 32 / 217 31 76,  217 51 59, fax 217 71 70 

e-mail : biuro@ab-projekt.com.pl 
11 

 

3.6. OKABLOWANE  

Okablowanie wewnątrz budynku 

Okablowanie należy wykonać przewodami bezhalogenowymi z żyłami miedzianymi o izolacji 
znamionowej na napięcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykonać przewodami 3-
żyłowymi, a 3-fazowe przewodami 5-żyłowymi.  

Okablowanie urządzeń, które w trakcie pożaru wymagają zasilania muszą być wykonane 
kablami ognioodpornymi (90min). 

Kable poszczególnych obwodów będą prowadzone w szachtach kablowych, w korytkach 
kablowych oraz podtynkowo, min. 5mm pod warstwą tynku. Kable prowadzone pod kafelkami należy 
układać w rurkach osłonowych. Kable ognioodporne należy prowadzić na konstrukcji wsporczej o tej 
samej odporności co kable. 

Instalacje kablowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

3.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

 Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi w tablicy rozdzielczej 
zostanie zainstalowany ochronnik przeciwprzępięciowy kat. B+C w rozdzielnicy głównej oraz C w 
podrozdzielniach. 

3.8. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM  

Instalacje pracować będą w układzie TN-C-S. Na rozdzielnicy głównej (TL) zostanie rozdzielony 
przewód PEN na PE i N. Do szyny PE należy podłączyć uziemienie (bednarkę).  

Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń 
prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano samoczynne szybkie 
wyłączenie zasilania, które winno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza 
się zwiększenie czasu szybkiego wyłączenia do 5 sekund dla głównych linii zasilających. 

Samoczynne szybkie wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem: 

� wyłączników mocy, 

� bezpieczników topikowych, 

� wyłączników instalacyjnych, 

� wyłączników różnicowoprądowych. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania odbiorcze instalacji w zakresie 
wymaganym postanowieniami norm. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotowej instalacji 
powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami 
zgodności i posiadać znak bezpieczeństwa. 

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalować bezpieczników i łączników. 

Styki ochronne gniazd wtyczkowych połączyć z przewodem ochronnym PE. 

Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów skuteczności ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym. 

 

3.9. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA , UZIEMIAJĄCA I EKWIPOTENCJALNA  

Zgodnie z normą PN-IEC 61024 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych", aby zapewnić 
odpowiedni stopień ochrony odgromowej obiektu, na dachu budynku należy zamocować siatkę 
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zwodów poziomych niskich, mocowaną za pomocą odpowiednich uchwytów do pokrycia dachowego. 
Instalację odgromową wykonać drutem FeZn o średnicy 8mm. 

Dla obiektów znajdujących się na dachu przewidziano ochronę odgromową poprzez dobranie 
odpowiednich zwodów poziomych i pionowych. Dla urządzeń, nadbudówek, które nie są połączone z 
instalacjami wewnątrz obiektu i nie występuje wnikanie prądu do obiektu to należy ich obudowy 
połączyć z elementami urządzeń piorunoochronnych. W przypadku, gdy elementy są wykonane z 
materiałów nieprzewodzących należy chronić je przy pomocy zwodów pionowych. Dla urządzeń 
mających połączenie z instalacjami wewnątrz obiektu należy przewidzieć układ zwodów pionowych 
lub poziomych izolowanych, a urządzenia chronione powinny być umieszczone w przestrzeni 
chronionej. 

Przewody odprowadzające należy wyprowadzić pod warstwą elewacji w rurkach osłonowych i 
połączyć z uziemieniem. Połączenie należy wykonać za pomocą złącza kontrolno-pomiarowego 
umieszczonego w puszce.  

W odległości 1m od obrysu budynku i na głębokości co najmniej 0,5m należy ułożyć uziom 
otokowy na potrzeby instalacji odgromowej. Uziom otokowy należy wykonać z płaskownika FeZn30x4. 

Uziom otokowy należy połączyć z główną szyną uziemiającą oraz z lokalną szyną PE w 
rozdzielnicy głównej (TL). Dodatkowo należy zamontować lokalne szyny uziemiające w  obiekcie (w 
przestrzeni sufitu podwieszanego).   

Wszystkie metalowe elementy instalacji (części przewodzące) powinny być połączone ze sobą 
poprzez główną szynę uziemiającą, celem stworzenia ekwipotencjalizacji. Również w 
pomieszczeniach technicznych oraz sanitariatach, należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze 
łącząc metalowe części z szyną uziemiającą. 

4. UWAGI 

Użyte w projekcie materiały, urządzenia i wyposażenie musza posiadać oznakowanie 
zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej 
(Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z późn. 
zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót zgodnie z niniejszą dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 
w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. 

Niniejszą dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte 
w specyfikacji materiałowej lub opisie technicznych a nie ujęte na schematach strukturalnych i 
planach, lub ujęte na schematach strukturalnych, planach a nie ujęte w specyfikacji materiałowej lub 
opisie technicznym, powinny być traktowane tak, jakby zostały ujęte w obu częściach dokumentacji 
projektowej. Wszelkie rozbieżności w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjaśnić z 
projektantem, który zobowiązany jest do ich rozstrzygnięcia. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z 
normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia 
rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię oraz zmian wprowadzonych przez 
Inwestora w okresie późniejszym. 

Ekran na trasie linii dozorowych nie może być łączony z żadną uziemioną metalową 
konstrukcją. Należy go łączyć z uziemieniem centralki tylko z jednego końca. 

Przebiegi linii sygnałowych niskonapięciowych prowadzić możliwie w oddaleniu od kabli 
energetycznych, w ciągach równoległych w odległości min. 10cm. lub stosować stalowe przegrody  
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Przy próbie izolacji instalacji należy bezwzględnie odłączyć wszystkie urządzenia systemu. 

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli należy poddać 
szczegółowym oględzinom zewnętrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń kabla 
należy wykonać pomiary kontrolne i porównać z pomiarami producenta. 

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary. 

Każdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urządzeń musi być jednoznacznie oznakowany 
numerowany zgodnie z projektem – posiadać symbol urządzenia docelowego. Napis powinien być 
wykonany flamastrem wodoodpornym na całej szerokości kabla i umieszczony 15 cm przed jego 
zakończeniami.  

Należy zapewnić odpowiedni zapas kabla (około 1m) przy elemencie docelowym.  

Za względu na minimalizację zakłóceń niezbędne jest wykonanie uziemienia urządzeń zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

Wykonawstwo systemu zabezpieczeń powinien przeprowadzić uprawniony instalator, 
posiadający udokumentowaną wiedzę nt. instalatorstwa, uruchamiania i programowania systemu 
ujętego w projekcie. 

Wszelkie zmiany wynikłe podczas montażu należy przedstawić i uzgodnić z Projektantem 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi po wykonaniu instalacji Dokumentacji 
Powykonawczej zawierającą rysunki zgodne ze stanem faktycznym, a w szczególności plany 
rozszycia w poszczególnych puszkach, szafach itd. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi dokumentację zawierającą wszystkie 
instrukcje w języku polskim, DTR, certyfikaty oraz udzielenia gwarancji 

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi instalacji i 
urządzeń. 

Podczas montażu należy przestrzegać przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

W przypadku gdy realizacja projektu nastąpi później niż 1 rok od jej opracowania, dokumentację 
należy zweryfikować pod względem zastosowanych rozwiązań technicznych jak i dobranych 
urządzeń. 


