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OPIS  TECHNICZNY 
 
 

1. ZAKRES  OPRACOWANIA  I  CEL  INWESTYCJI 
 
Opracowanie niniejsze zawiera projekt przebudowy parteru i klatek schodowych pod 
kątem dostosowania pomieszczeń parteru na potrzeby przedszkola w budynku nr 3 
Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, działka nr 581/1, obręb Pszczółki wraz z 
wykonaniem przebudowy instalacji elektrycznych, wykonaniem instalacji sygnalizacji 
pożaru, wykonaniem oddymiania klatek schodowych i instalacji platformy (podnośnika) 
dla osób niepełnosprawnych. 
Celem inwestycji jest:  
dostosowanie rozwiązań funkcjonalnych dla potrzeb użytkownika wraz z  
dostosowaniem do obowiązujących przepisów. 

 
2. INFORMACJE OGÓLNE 

 
2.1 Podstawa opracowania  

 
 Umowa na realizację prac. 
 Inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego na podstawie wizji lokalnej 
 Wytyczne Inwestora 
 Obowiązujące przepisy i normy budowlane 

 
2.2 Informacje ogólne 
 
Zakres opracowania obejmuje wydzieloną część budynku. Dotychczasowa funkcja 
pomieszczeń części pomieszczeń parteru nie zostanie zmieniona. Projektowane zmiany 
obejmują: 

 wydzielenie pomieszczeń przedszkola w obrębie części parteru budynku nr 3, 
 zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń przeznaczonych na sale zajęć 

przedszkolnych – poprzez łączenie sąsiadujących ze sobą pomieszczeń, 
 zmianę układu funkcjonalnego korytarza, z którego zostają wydzielone 

pomieszczenia szatni dla przedszkola, 
 wydzielenie (obudowanie) klatek schodowych na wszystkich kondygnacjach 

budynku (parter – 1 piętro i 2 piętro) wraz z wykonaniem oddymiania klatek 
schodowych i wymianą drzwi zejść do piwnic. 

Projektowane zmiany dostosowują układ funkcjonalny parteru do potrzeb 
funkcjonowania przedszkola oraz wprowadzają poprawę bezpieczeństwa i warunków 
użytkowania obiektu. 
Wejście do przedszkola odbywać się będzie z łącznika budynków szkolnych poprzez 
wejście główne, obsługujące również szkołę. 
Na oddział przedszkolny składają się pomieszczenia: 

 pokój wychowawców       - 14,9 m2 
 sala zajęć       - 63,4 m2 
 sala zajęć       - 63,2 m2 
 korytarz (wspólny)      - 145,5 m2 
 szatnia       - 12,3 m2 
 szatnia       - 12,3 m2 
 WC dla dzieci młodszych     - 12,8 m2 
 WC dla dzieci starszych     - 11,4 m2 
 WC dla personelu (i dla osób niepełnosprawnych)   - 5,1 m2 

 
Przedmiotowa część budynku wyposażona jest w instalacje: 

   - elektryczną,  
  - wod- kan, cwu, 
  - c.o. 
  - komputerową 



Wysokość pomieszczeń przedszkola wynosi 3,14 m. Podana wysokość jest miejscowo 
zaniżona przez podciągi.  
Stan pomieszczeń ocenia się jako dobry. 
Obiekt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – rampa przy 
wejściu głównym. 
 
2.3 Opis stanu technicznego 
 
Stan techniczny elementów konstrukcyjnych części budynku objętej powyższym 
opracowaniem ocenia się jako dobry. 
Ściany nie budzą uwag. Brak rys świadczy o ich dobrym stanie technicznym. Nadproża 
okienne i drzwiowe bez uwag. 
Ocena stanu konstrukcji i możliwości wykonania prac w założonym zakresie: konstrukcja 
budynku nie budzi zastrzeżeń. Zarówno parametry nośności jak i przemieszczeń 
mieszczą się w normie.  

 
3. UKŁAD  FUNKCJONALNY 
 
Z parteru budynku nr 3 wydzielone zostają pomieszczenia przeznaczone na potrzeby 
przedszkola: sale zajęć, szatnie oraz pomieszczenia sanitarne. Wydzielenie to ma 
podwójną rolę – oddzielenia funkcji przedszkolnych od funkcji szkolnych realizowanych 
w tym budynku oraz wydzielenia przeciwpożarowego pomieszczeń szkolnych. 
Poza obrębem przedszkola pozostaną pomieszczenia pomocnicze, nie związane z 
bezpośrednim funkcjonowaniem przedszkola: 

 pomieszczenie personelu (pełniące rolę szatni dla wychowawców 
przedszkolnych) – wejście do tego pomieszczenia sąsiaduje z wejściem do 
przedszkola, 

 pomieszczenie na sprzęt i środki czystości – dostępne z łącznika w 
bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do przedszkola (ok. 8,5 m), 

 pomieszczenie gospodarcze do tymczasowego przechowywania posiłków 
cateringowych przeznaczonych dla dzieci w przedszkolu – wykorzystane będzie 
pomieszczenie w segmencie administracyjno – żywieniowym. Przyjęto założenie, 
że posiłki w formie gotowych zestawów w opakowaniach jednorazowych 
(catering) będą dostarczane bezpośrednio w porze posiłków do sal zajęć (a ich 
krótkotrwałe przechowanie od momentu dostarczenia do szkoły do momentu 
wydania dzieciom nastąpi w pomieszczeniu usytuowanym w budynku 
administracyjno – żywieniowym). 

Funkcja pomieszczeń (za wyjątkiem korytarza) w wyniku projektowanych prac nie ulega 
zmianie, biorąc pod uwagę, że sale zajęć przedszkolnych dotychczas pełniły funkcję sal 
zajęć szkolnych.  
Częściowej zmianie ulega korytarz, z części którego zaprojektowano wydzielenie 2 
pomieszczeń przeznaczonych na szatnie dla potrzeb przedszkola. 
 
4. INSTALACJE 
 
Pomieszczenia adaptowane  wyposażone będą w instalacje: 
- elektryczną, 
- komputerową (1 pomieszczenie), 
- c.o  
- wod – kan i cwu 
 
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ  
  

  Nr funkcja pomieszczenia        pow. użytkowa 
 

1. Pokój wychowawców   14,9 m2 

2. Sala zajęć   63,4 m2 

3. Szatnia 12,3 m2 
4. Szatnia 12,3 m2 



5. Korytarz (wspólny) 145,5 m2 
6. WC – dzieci młodsze 12,8 m2 
7. WC – personel (niepełnosprawni) 5,1 m2 
8. WC – dzieci starsze 11,4 m2 
9. Sala zajęć 63,2 m2 

 
RAZEM powierzchnia użytkowa przedszkola  340,9 m2 

 
6. WYMAGANIA SANEPIDU I BHP 

 
W pomieszczeniach przedszkola przewiduje się pobyt do 50 dzieci (2 grupy po 25 
dzieci). 
W pomieszczeniach nie występują czynniki uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia. 
Zapewniona jest wentylacja grawitacyjna.  
Wszystkie materiały użyte do realizacji placówki muszą mieć atesty zdrowotne. 
Instalację elektryczną zabezpieczyć przed porażeniem wysokoczułymi bezpiecznikami 
różnicowoprądowymi. 
 
7. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE 
 
1. Dane liczbowe / parametry budynku: 

 powierzchnia całkowita 7403,7 m2, powierzchnia objęta zakresem opracowania 
340,9 m2, 

 kubatura 36.058 m3, 
 ilość kondygnacji nadziemnych w budynku nr 3 -  3, 
 budynek (nr 3)  w całości podpiwniczony, 
 budynek średniowysoki (SW) – wysokość 12,69 m (> 12 m). 

 
 
2. Odległość od innych obiektów.  

 
Budynek nowej szkoły (nr 3) usytuowany jest w odległości ok. 15 m od budynku 
starej szkoły (nr 1). Z budynkiem tym połączony jest łącznikiem (nr 5). Do łącznika 
na wysokości budynku nr 3 przylega budynek segmentu sportowego (nr 4). 
 

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.  
 

Elementami palnymi w budynku będą przede wszystkim stałe materiały, takie jak: 
meble, dokumenty, tkaniny stanowiące wyposażenie wnętrz. Nie przewiduje się 
występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

 
4. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego (Qd) 
 

Dla budynku nie określa się wielkości gęstości obciążenia ogniowego. W 
pomieszczeniach technicznych i magazynowych w piwnicy gęstość obciążenia 
ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2. 

 
5. Klasyfikacja budynku. 
 

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II / ZL III. Pomieszczenia 
przeznaczone na funkcję przedszkola kwalifikuje się do kategorii ZL II. Ilość osób w 
strefie wynosi do 150 dzieci oraz ok. 20 osób personelu. 
 
 

6. Ocena zagrożenia wybuchem. 
 
Nie dotyczy. 
 



7. Podział obiektu na strefy pożarowe.  
 
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej budynku ZL II średniowysokiego wynosi 
3500 m2. Dla budynku ZL III dopuszczalna wielkość strefy wynosi 5000 m2. 
Budynek szkoły znajduje się w jednej strefie pożarowej. Przewiduje się wydzielenie 
strefy pożarowej ZL II obejmującej powierzchnię przedszkola o powierzchni ok. 504 
m2. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego będzie posiadała klasę REI 120 z 
zamknięciem drzwiami EI 60. Połączenie z kondygnacjami wyższymi klatką 
schodową obudowane w klasie REI 60, zamykaną drzwiami EI 30 i wyposażoną w 
urządzenia do usuwania dymu. 
 

8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.  
 
Dla budynku wymagana jest klasa „B” odporności pożarowej. 
Elementy projektowane występujące w strefach pożarowych powinny odpowiadać 
wymaganiom w zakresie klas odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania 
ognia przedstawiony poniżej: 
 klasa odporności pożarowej budynku  R 120 
 główna konstrukcja nośna R 30 
 konstrukcja dachu REI 60 
 stropy EI 60 
 ściany zewnętrzne EI 30 
 ściany wewnętrzne RE 30 
 przekrycie dachu R 120 
 klasa odporności ogniowej biegów i spoczników R 60, NRO 
 
 
Użyte materiały winny spełniać warunek NRO.  
Zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, 
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 
dymiące. 
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie   
materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.   
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia   przeciwpożarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej   (EI) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza 
się nie instalowanie przepustów o których mowa powyżej dla pojedynczych rur 
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i 
stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  
 

9. Warunki ewakuacji.  
 
Dojścia ewakuacyjne - mierzone od wyjścia z pomieszczenia na drogę 
ewakuacyjną do wyjścia do innej strefy pożarowej lub do obudowanej klatki 
schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, 
wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania 
dymu wynosi 24 m. 
Szerokość drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniej niż wymagana szerokość 1,4 m. 
Drzwi prowadzące na korytarz mają szerokość 0,9 m. Na drogach ewakuacyjnych 
oraz w pomieszczeniach zabronione jest stosowanie wykładzin podłogowych łatwo 
zapalnych. Istniejące należy wymienić na takie, które posiadają stosowne atesty. 
Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest składowanie materiałów palnych. 
Obecnie klatki schodowe nie są zamknięte drzwiami i nie są wyposażone w 
urządzenia do usuwania dymu. 
 
Przejścia ewakuacyjne – maksymalna długość przejścia dla ZL wynosi 40 m. 
Długość przejść nie jest przekroczona. 
 



Wyjścia ewakuacyjne – do innej strefy pożarowej i na oddymianą (rozwiązanie 
projektowane) klatkę schodową prowadzą projektowane dwuskrzydłowe drzwi o 
szerokości skrzydła czynnego min. 0,9 m i łącznej szerokości 1,5 m. 
 
Klatka schodowa – o szerokości biegów 1,2 m i spocznikach długości 1,41 m. 
Spocznik przy wyjściu na zewnątrz ma wymiar 1,1 i 1,05 m, wysokość stopni 
wynosi od 15,8 do 16,3 cm. Szerokość biegu przy wyjściu z klatki schodowej na 
zewnątrz – następuje zwężenie do 0,95 m przy wymaganej szerokości 1,2 m. 
Klatka schodowa będzie obudowana w klasie odporności ogniowej nie niższej niż 
REI 60, zamykana drzwiami EI 30. 
Klatka schodowa będzie oddymiana grawitacyjnie, minimalna powierzchnia czynna 
klapy oddymiającej wynosi 5 % powierzchni rzutu klatki schodowej na kondygnacji 
o największej powierzchni klatki schodowej.  
 

10. Sposób zabezpieczenia pożarowego instalacji użytkowych  
 
Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu na zewnątrz przy 
wejściu. Przejścia instalacyjne prze elementy oddzielenia przeciwpożarowego będą 
zabezpieczone do klasy EI 120. 

 
 
11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych  

 
Budynek wymaga wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe: 

 instalacja wodociągowa z hydrantami 25 z wężem półsztywnym, 
 urządzenia do usuwania dymu z ewakuacyjnych klatek schodowych lub urządzenia 

służące zapobieganiu zadymianiu,  
 przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
 oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych. 
 
 
12. Wyposażenie w gaśnice  

 
Budynek wyposażyć w gaśnice przyjmując 2 kg środka gaśniczego na każde 100 
m2 powierzchni.   
 

13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru   
 
Zapotrzebowanie na wodę do celów gaśniczych dla budynku realizowane jest z 
sieci wodociągowej. 
Wymaganą ilość wody zapewniają 2 hydranty zewnętrzne Ø 80 przy ciśnieniu 
minimalnym 0,2 MPa. Najbliższy hydrant zlokalizowany jest w odległości 5 m od 
budynku. 2-gi hydrant znajduje się w odległości ok. 5 m od narożnika południowo – 
wschodniego segmentu sportowego (budynek nr 4). 

 
14. Drogi pożarowe  

 
Budynek wymaga doprowadzenia drogi pożarowej. Drogę pożarową do budynku 
stanowi ul. Szkolna, która przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości 
od 13 do 25 m. Pomiędzy drogą pożarową i ścianą budynku występują stałe 
elementy zagospodarowania terenu, drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 
3 m.  

 
 
8. ROBOTY  BUDOWLANE   

 
6.1 Prace rozbiórkowe budowlane 
 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami; 



 Demontaż okien przewidzianych do wymiany; 
 Rozebranie okładzin ceramicznych ścian i posadzek w pomieszczeniach 

sanitarnych; 
 Rozebranie ścian murowanych; 
 Wykonanie otworów w  ścianach murowanych wraz z wykonaniem bruzd dla 

osadzenia belek nadprożowych, 
 Zerwanie posadzek z wykładziny PCV i dywanowych wraz z frezowaniem posadzek 

dla wyrównania poziomów w łączonych pomieszczeniach oraz z skuciem 
pozostałości w miejscach rozbieranych ścian w miejscach poszerzanych otworów w 
ścianach; 

 Wycięcie otworów w stropach oraz połaci dachowej w celu osadzenia klap 
oddymiających; 

 Rozebranie warstwy docieplającej ścian zewnętrznych w pasach międzyokiennych, 
w sąsiedztwie projektowanej wymiany materiału izolacyjnego docieplenia ściany. 

 
 

6.2 Prace rozbiórkowe sanitarne 
 demontaż przyborów sanitarnych (umywalki, ustępy, pisuar, baterie umywalkowe) 

wraz z podejściami , 
 demontaż hydrantów Ø 50 
 

6.3 Wykonanie izolacji posadzek pomieszczeń sanitarnych 
 wykonanie faset cementowych po obwodzie pomieszczeń, 
 zagruntowanie ścian (do wys. 30 c) i posadzek, 
 wykonanie izolacji powłokowej (folia w płynie) wraz z izolacją naroży taśmami 

uszczelniającymi. 
 

6.4 Ściany 
 wykonanie ściany systemowej z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym i 

izolacją z wełny mineralnej w klasie odporności ogniowej EI 120 [SC-1], 
 jw. lecz w klasie odporności ogniowej EI 60 [SC-2], 
 jw. lecz bez odporności ogniowej (podwójna płyta g-k obustronnie) [SC-3], 
 jw. lecz z płyt wodoodpornych [SC-4] 
 wykonanie zabudów otworów drzwiowych ścianka z płyt g-k (obustronnie 

pojedynczo) na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną [SC-5], 
 wykonanie obudów (w pomieszczeniach sanitarnych) z płyt gipsowo – kartonowych 

wodoodpornych (płyty podwójnie) na ruszcie metalowym, ze wzmocnieniami w 
miejscach projektowanego montaż umywalek) [OB.-1], 

 wykonanie przesklepień poszerzanych otworów pomiędzy łączonymi 
pomieszczeniami (z ceowników walcowanych), 

 licowanie ścian pomieszczeń sanitarnych płytkami glazurowanymi do wys. 210 cm 
powyżej poziomu posadzki, wraz z zabezpieczeniem narożników wypukłych 
listwami aluminiowymi anodowanymi, 

 uzupełnienie tynków w miejscach rozbieranych ścian, poszerzanych otworów  w 
ścianach, 

 wymiana kratek wentylacyjnych, 
 malowanie ścian wraz z zagruntowaniem powierzchni i szpachlowaniem 

powierzchni w pomieszczeniach 2,6,7,8 i 9, 
 malowanie ścian wraz z przygotowaniem powierzchni  pozostałych pomieszczeń (w 

tym klatek schodowych), 
 montaż w salach zajęć osłon na grzejniki [OG]. 
 

6.5. Sufity 
 uzupełnienie tynków w miejscach rozebranych ścian, 
 obudowy belek i podciągów płytami gipsowo – kartonowymi mocowanymi na 

rusztach metalowych (belki pod stropem w miejscach montaż klap oddymiających 
należy obudować płytami gipsowo – kartonowymi ognioodpornymi), 



 w pomieszczeniach sanitarnych wykonanie gładzi gipsowych wraz z 
zagruntowaniem powierzchni i malowanie farbami emulsyjnymi, 

 w pozostałych pomieszczeniach przygotowanie powierzchni do malowania i 
malowanie farbami emulsyjnymi. 

 
6.6 Posadzki 
 uzupełnienie posadzek cementowych w miejscach rozebranych ścian, 
 w pomieszczeniach sanitarnych wykonanie izolacji z folii polietylenowej wraz z 

izolacją z płyt styropianowych wodoodpornych gr. 2 cm i wykonaniem posadzki 
cementowej zbrojonej, 

 wykonanie posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych, 
 wykonanie wylewek samopoziomujących wraz z gruntowaniem powierzchni w 

salach zajęć i szatniach, wnękach podokiennych i miejscach poszerzeń otworów w 
ścianach, 

 wykonanie posadzek z wykładzin rulonowych zgrzewanych wraz z cokołami z 
wykładzin jw. w pomieszczeniach i miejscach jw. wraz z impregnacją wzmacniającą 
wykładziny i ich nabłyszczeniem. 

 
6.7 Stolarka i ślusarka 
 montaż w ściance SC-1 drzwi metalowych przeszklonych dwuskrzydłowych o 

odporności ogniowej EI 60, 
 montaż w ściankach SC-2 drzwi metalowych przeszklonych dwuskrzydłowych o 

odporności ogniowej EI 30, 
 montaż drzwi metalowych pełnych o odporności ogniowej EI 60 przy wejściach do 

piwnic, 
 montaż drzwi pełnych drewnianych (płycinowych) wraz z ościeżnicami do 

pomieszczeń sanitariatów i szatni, 
 montaż ścianek systemowych z drzwiami z kompaktowego laminatu 

wysokociśnieniowego w pomieszczeniach sanitarnych – drzwi do kabin ustępowych 
dwuskrzydłowe, bez zamków. Ścianki na stopkach regulowanych wysokościowo, 

 montaż okien metalowych stałych o odporności ogniowej EI 60. 
 

6.8 Wymiana docieplenia elewacji 
 demontaż istniejącego docieplenia z płyt styropianowych, 
 przygotowanie powierzchni do wykonania ocieplenia wełną mineralną, 
 uzupełnienie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej gr. 15 

cm, 
 uzupełnienie tynku cienkowarstwowego po uprzednim wklejeniu 2 warstw siatki z 

włókna szklanego. 
 

6.9 Roboty sanitarne 
 montaż umywalek z półnogami, z otworami na baterie stojące, 
 montaż ustępów typu kompakt, 
 montaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem, 
 montaż podejść kanalizacyjnych i wodociągowych do przyborów sanitarnych, 
 montaż szafek wraz ze zlewozmywakami, 
 montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowej, 
 montaż poręczy w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych. 

 
 

6.10 Pozostałe prace  
 dostawa i montaż podnośnika – platformy dla osób niepełnosprawnych, 
 dostawa i montaż klap oddymiających wraz z wykonaniem przejścia przez strop i 

dach oraz obrobieniem klap dymowych w połaci dachowej, 
 wymiana istniejących hydrantów na hydranty Ø 25 z wężem półsztywnym wraz z 

badaniem wydajności hydrantów po wymianie, 
 zabezpieczenie przejść rurociągów przez ściany z płyt gipsowo kartonowych na 

ruszcie metalowym o odporności ogniowej EI 60 i EI 120 (parter, wydzielenie klatki 



schodowej K-1). 
 
 

7.  Dane dotyczące zastosowanych materiałów  
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez.  
Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
8. WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ 
 
8.1 Ściany 
 
Wszystkie ściany po wykonaniu robót murarskich, okładzinowych, nałożeniu gładzi 
gipsowej i po zagruntowaniu malować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym 
(sanitariaty) i jasnym do uzgodnienia z Zamawiającym). 
Okładzinę z płytek ceramicznych glazurowanych w pomieszczeniach sanitarnych oraz 
„fartuchy” przy zlewozmywakach i umywalkach w salach zajęć wykonać z płytek 
ceramicznych o wymiarach 20 x 25 cm, w kolorze jasnym pastelowym.  

 
8.2 Stolarka 
 
Ślusarkę i stolarkę drzwiową i okienną osadzić zgodnie z rysunkami i zestawieniem. 
 
8.3 Posadzki i cokoły 
 
Posadzki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych wykonać z płytek ceramicznych o 
wymiarach 30 x 30 cm (kąt poślizgu 19-27 o (grupa 11), 3 klasa odporności na ścieranie. 
W salach zajęć oraz szatniach wykonać posadzki z wykładzin PCV zgrzewalnych. Z tego 
samego materiału wykonać cokoły przyposadzkowe. 
  
8.4 Sufity 
 
Wszystkie sufity po zagruntowaniu, naniesieniu gładzi szpachlowej lub przygotowaniu 
powierzchni do malowania pomalować farbą emulsyjną białą. 
 
 
8.5 Roboty sanitarne 
 
Roboty sanitarne sprowadzają się do wymiany przyborów sanitarnych (umywalek, muszli 
ustępowych, baterii umywalkowych) i wymiany oraz uzupełnienia podejść 
kanalizacyjnych i wodociągowych. Wszystkie przybory sanitarne należy podłączyć do 
istniejącej instalacji wodociągowej, instalacji c.w.u. i instalacji kanalizacyjnej. 
Podczas montażu umywalek i ustępów należy kierować się następującymi wytycznymi: 
 wysokość górnej krawędzi umywalki (liczona od posadzki) na wysokości 55 – 65 

cm, 
 wysokość miski ustępowej (liczona od posadzki) 35 cm. 

 
 



 
 

9.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
 

Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania 
dotyczące oszczędności energii, zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. 
 
9.1. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych i wewnętrznych 
 

 
Wyszczególnienie d 

[m] 
 

[kG/m3] 
 

[W/m*K] 
R 

[m2*K/W] 
Powierzchnia wewnętrzna    0,120 
Tynk cementowo - wapienny 0,015 1850 1,0 0,015 
Mur z cegły pełnej 0,48 800 0,78 0,615 
Styropian 0,15 40 0,045 3,333 
Tynk cienkowarstwowy 0,015 1850 1,0 0,015 
Powierzchnia zewnętrzna    0,090 

 
Razem 

 

 
4,188 

 
Uk =1/R =1 / 4,188 = 0,228 W/m2*K 

 
9.2. Skraplanie na powierzchni przegród 
 
 Sprawdzono temperaturę punktu rosy na powierzchniach poszczególnych przegród. Nie 
stwierdzono mostków termicznych mogących wpływać na wykraplanie się pary wodnej 
na powierzchniach, a zatem wymagania przepisów są spełnione. 
 
9.3. Przenikalność cieplna okien i drzwi 
  
 Stolarka okienna jest nowa, PCV, o współczynniku U < 1,1 W/m2K. Nowoprojektowane 
okna metalowe, o współczynniku U < 1,1 W/m2K. 
 
 
9.4. Projektowane zabiegi energooszczędne 
 
9.4.1 Źródło ciepła 
Podstawowym źródłem ciepła jest instalacja grzejnikowa zasilana z kotłowni wspólnej 
dla całego zespołu budynków – nie projektuje się zmian w tym zakresie. 
 
9.4.2 Regulacja ogrzewania 
Instalacje grzewcze posiadają zawory termostatyczne – nie przewiduje się zmian w tym 
zakresie. 
 
9.4.3 Cyrkulacja c.w 
Ciepła woda użytkowa uzyskiwana będzie z sieci ciepłej wody użytkowej – nie 
przewiduje się zmian w tym zakresie.  
 
9.4.5 Wentylacja 
Pomieszczenia przedszkola posiadają wentylację grawitacyjną – nie przewiduje się 
zmian w tym zakresie.  
 
9.4.6 Oświetlenia 
Zastosowane zostaną następujące rozwiązania: 
- żarówki energooszczędne; 
 



 
10. OBSŁUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 

 
Obsługa komunikacyjna działki pozostaje bez mian. 
Przebudowa nie wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania ilości miejsc postojowych. 
Potrzeby parkingowe realizowane będą w ramach istniejących zasobów miejsc 
postojowych.  
 
11. ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
W obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji – przebudowa części parteru 
budynku nr 3 Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - znajduje się nieruchomość 
oznaczona jako działka o numerze 581/1, na której położony jest zespół budynków 
szkoły. W centrum zespołu budynków zlokalizowany jest budynek łącznika (nr 5) do 
którego przylegają: budynek starej szkoły (nr 1), segment administracyjno – żywieniowy 
(nr 2),  budynek nowej szkoły (nr 3) oraz segment sportowy (nr 4). Segment 
administracyjno – żywieniowy poprzez łącznik(2) (nr 7) łączy się z budynkiem 
przedszkola (nr 6).  
Analizowany budynek nowej szkoły (nr 3) łączy się bezpośrednio tylko z budynkiem 
łącznika (nr 5) i jest położony w odległości ok. 18,5 m od budynku starej szkoły (nr 1). 
Od pozostałych budynków zespołu szkół budynek nowej szkoły (nr 3) oddzielony jest 
budynkiem łącznika (nr 5). 
Budynek nr 3 (nowa szkoła) oddalony jest nie mniej niż 29,2 m od granicy działki 581/1. 
Analiza obszaru oddziaływania obiektu wykazała, iż: 
- nie zostały naruszone przepisy art. 3 pkt. 20 i art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane. 
- zakres prac nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 

- zakres prac nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

- zakres prac nie narusza przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości dla terenów przyległych, nie będzie 
negatywnie oddziaływać na ludzi i nie pogorszy warunków zamieszkania na terenach 
sąsiednich. 
 
 
12. UWAGI KOŃCOWE 

 
Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami technicznymi 
przestrzegając przepisów BHP i P.POŻ. 

 
 

W projekcie uwzględniono dane do budynku możliwe do stwierdzenia w chwili 
obecnej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności po przeprowadzeniu robót 
demontażowych stanu faktycznego z założeniami przyjętymi w projekcie – należy 
skontaktować się z projektantem. 
 

 
Opracowała:  mgr inż. arch. Katarzyna Olejniczak 

 
 
  



 
INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone z poszanowaniem przepisów: 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 
120, poz.1126), oraz  
- z 6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  
zwanych dalej rozporządzeniem. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywania przez nich robót. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy: 
- zamontować stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze 
- zaznaczyć strefy niebezpieczne 
- urządzić składowisko materiałów i wyrobów 
 

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 
 
Zakres robót obejmuje prace budowlane związane z przebudową części parteru budynku nr 3 
(nowej szkoły) w zespole budynków Szkoły Podstawowej w Pszczółkach na potrzeby przedszkola, 
wraz z wydzieleniem przedszkola jako strefy pożarowej oraz obudową klatek schodowych na całej 
wysokości budynku (3 kondygnacje) i zamontowaniem urządzeń oddymiających klatki schodowe.. 
 

Roboty ziemne: nie występują. 
 

Roboty ciesielskie: nie występują 
 

Roboty dekarskie: obrobienie klap oddymiających po ich zamontowaniu w połaci dachowej. 
 

Roboty konstrukcyjne: wykonanie podciągów w ścianach oraz podparcia płyt stropowych w 
sąsiedztwie otworu na klapy oddymiające. 
 
Roboty wykończeniowe: 

 
Tynkarskie wewnętrzne, malowanie, wykonywanie podłóg i posadzek, montaż stolarki 
drzwiowej i ślusarki,  
 

Roboty montażowe: 
 montaż podnośnika – platformy dla osób niepełnosprawnych, 
 montaż klap oddymiających 

 
Roboty instalacyjne: 

 elektryczne 
 instalacje sanitarne (wod – kan, cwu,) 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Prace wykonywane w istniejącym budynku.  
 

3.  Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

 
  Nie ma i nie projektuje się elementów stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 
 
 
4.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas        realizacji 

robót budowlanych. 
 



 roboty budowlano montażowe – ze względu na wysokości pomieszczeń praca na 
wysokości grożąca upadkiem; 

 roboty wykończeniowe – praca na wysokości, roboty malarskie roztworami wodnymi należy 
wyłączyć instalację elektryczną,  

 prace przy ustawieniu / demontażu rusztowań oraz prace na wysokości należy prowadzić z 
zachowaniem szczególnej ostrożności , z poszanowaniem przepisu rozdziału 8 
“Rusztowania i ruchome podesty robocze” oraz rozdziału 9 “ roboty na wysokości” 
cytowanego wyżej rozporządzenia. 

 rozpoczynać pracę po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunków pracy i 
właściwej technologii prowadzonych robót. 

 dopuszczać do pracy pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i szkolenia 
BHP.  

 prowadzić Dziennik BHP i Rejestr Szkoleń. 
 
5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót. 
 
 Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do prac budowlanych powinni się zapoznać z 

Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poświadczają na sporządzonej 
liście dołączonej do Planu. 

 Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformować o niebezpieczeństwach 
pracowników bezpośrednio przed rozpoczęciem danych robót. 

        Instruktaż  pracowników należy przeprowadzić z uwzględnieniem następujących punktów: 
Ochrona osobista; 
Narzędzia i sprzęt roboczy; 
Znaki ostrzegawcze i informacyjne; 
Poruszanie się po terenie budowy; 
Ochrona środowiska; 
Rusztowania; 
Praca na wysokości 
Roboty tynkarskie ( elewacyjne); 
Ochrona przeciwpożarowa; 
Ład i porządek; 
Spożycie alkoholu i narkotyków; 
Naruszenie przepisów bezpieczeństwa;  

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
zagrożenia zdrowia. 

 
 Teren budowy oznakować tablicami “Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. 
 Zaopatrzyć pracownika w odzież roboczą i ochronną zgodnie z przepisami. 
         Prace budowlane powinny być realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 

technicznej składającej się z osób mających odpowiednie uprawnienia. 
 Kierownik jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ, WYKONANIA PROJEKTU 

ORGANIZACJI BUDOWY I HARMONOGRAMU REALIZACJI PRAC  
      BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. 
 
  

 
Opracowała: 
 
 mgr inż. arch.  Katarzyna Olejniczak 
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1. Przedmiot opracowania : 
   
Budynek szkolny w zespole 7 budynków, trzy kondygnacje naziemne, w całości podpiwniczony, w 
Pszczółkach przy ul. Szkolnej 4.   
Podstawą opracowania jest  wizja lokalna oraz inwentaryzacja własna.  
 
 2. Zakres opracowania 
 
Stwierdzenie  stanu bezpieczeństwa konstrukcji obiektu z orzeczeniem o możliwości założonej  
przebudowy.  
Podczas wyburzeń ścian oraz wykonywania otworów w stropach nie używać ciężkich młotów 
wyburzeniowych. Miejsca przeznaczone do wykuć naciąć piłami tarczowymi i wykuwać lekkimi młotami 
bez wprowadzania drgań.    
  
3. Opis konstrukcji.   
 
Budynek 3-kondygnacyjny, zrealizowany w technologii tradycyjnej z murowanymi  ścianami zewnętrznymi  
i wewnętrznymi o różnej grubości. Ściany w kondygnacji piwnicznej wykonane z prefabrykowanych 
elementów żelbetowych.  
Stropy wykonane z płyt żelbetowych kanałowych, oparte na ścianach zewnętrznych oraz 2 ścianach 
wewnętrznych wydzielających korytarz. 
Stropodach wentylowany – na płytach stropowych kanałowych nad ostatnią kondygnacją wymurowane 
ścianki, na których oparte są płyty korytkowe dachowe. Nachylenie połaci dachowych do wewnątrz, do 2 
koryt równoległych do dłuższej osi budynku, z odprowadzeniem wody deszczowej rurami kanalizacyjnymi 
wbudowanymi w wewnętrzne ściany działowo – kominowe. 
 
4. Opis stanu technicznego 
 
a) fundamenty   – poza zakresem niniejszego opracowania  
 
Nie przeprowadzono odkrywek fundamentów, gdyż zakładana adaptacja nie powoduje dodatkowych 
obciążeń  w budynku. Brak wyraźnych rys świadczy o dobrym stanie fundamentów  
 
b) ściany, słupy, podciągi, nadproża  

 
Ściany murowane – na tynkach  brak zarysowań. Ściany w  dobrym stanie technicznym. 
Podciągi, nadproża – bez nadmiernych ugięć i zarysowań w dobrym stanie technicznym. 

 



c) strop 
 
Stropy w dobrym stanie technicznym.  
 

6. Orzeczenie  techniczne  
 
Dotyczy: oceny stanu konstrukcji i możliwości przebudowy w założonym zakresie.     
Konstrukcja budynku w stanie dobrym. Wykonanie prac związanych z przebudową nie wpłynie na 
nośność konstrukcji budynku. 
Przed rozpoczęciem prac należy potwierdzić układ elementów konstrukcyjnych jak na rysunku oraz 
sprawdzić istniejący stan techniczny stropów . W przypadku innego rozwiązania lub złego stanu 
technicznego elementów konstrukcyjnych przerwać roboty, zabezpieczyć konstrukcję i powiadomić 
projektanta.   
Przed rozpoczęciem robót budowlanych potwierdzić przyjęte w projekcie rozwiązania konstrukcyjne. W 
przypadku innego schematu statycznego konstrukcji, materiałów lub istnienia innych 
niezinwentaryzowanych elementów konstrukcyjnych przerwać roboty. Teren prowadzenia prac 
zabezpieczyć i powiadomić projektanta celem opracowania nowych rozwiązań projektowych.  
Zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac rozbiórkowych.  
  
 
7.  Wszystkie prace montażowe oraz rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie                         z 
Polskimi Normami, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną                                oraz przepisami 
BHP. Materiały użyte do robót budowlanych powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z odpowiednimi  przepisami 
 
Wszystkimi robotami musi kierować uprawniony w tym zakresie kierownik budowy lub robót.  
      
                   Opracowanie : 
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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej w 
pomieszczeniach objętych niniejszym opracowaniem, w związku z dostosowaniem pomieszczeń 
parteru budynku nr 3 Szkoły Podstawowej dla potrzeb przedszkola. Obiekt jest kompleksem 
szkolnym zlokalizowanym na działce nr 581/1 w Pszczółkach, przy ulicy  
Szkolnej 4. 
 
1.2 Podstawa opracowania 
 
 Zlecenie inwestora 
 Projekt architektoniczno – budowlany 
 Ekspertyza techniczna (zamienna) dotycząca rozwiązań zamiennych w trybie § 2 ust. 3a 

rozporządzenia ministra w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1422) dotycząca rozwiązań 
zamiennych w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i 
administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030). 

 
1.3 Obowiązujące przepisy i normy 
 
 Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z późn. 
zm.) 

 Norma PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. 
Miejsca pracy we wnętrzach” 

 Norma PN-EN 1838:2013. „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”  
 Pakiet norm PD - HD 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 
 Norma PKN-CEN/TS 54-14 „Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”. 
 
1.4 Zakres opracowania 
 
Projekt obejmuje: 
 
 Wymianę instalacji oświetlenia podstawowego (bez wymiany opraw) 
 Wymianę instalacji gniazd wtykowych 
 Wykonanie instalacji zasilającej przedszkole (WLZ) 
 Wykonanie nowej tablicy rozdzielczej zasilającej przedszkole 
 Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
 System sygnalizacji pożarowej 
 Instalację oddymiania grawitacyjnego 

 
 
1.5 Charakterystyka stanu istniejącego 
 

Pomieszczenia przedszkolne znajdują się na parterze budynku nr 3 kompleksu szkolnego. 
Instalacja elektryczna wykonana jest w układzie sieci TN-C.  Instalacja parteru zasilana jest z 
Tablicy Głównej usytuowanej przy wejściu do budynku, poprzez wewnętrzną linię zasilającą 



WLZ. Linia  zasila jednocześnie wyższe kondygnacje budynku nr 3.  Tablica rozdzielcza 
zasilająca obwody na parterze znajduje się w korytarzu. Zabezpieczenia obwodów wykonano 
poprzez zastosowanie bezpieczników topikowych. Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym realizowana jest poprzez „zerowanie”.  W pomieszczeniach znajdują się gniazda 
wtykowe, umieszczone na wysokości 190cm od podłogi. Do oświetlenia sal i pomieszczeń 
szkolno - przedszkolnych zastosowano lampy świetlówkowe załączane segmentowo. Na parterze 
znajdują się także pomieszczenia sanitarne – WC, w których jest wykonana instalacja 
oświetleniowa. 
 

1.6 Instalacja elektryczna 
 

Do zasilania pomieszczeń nowego przedszkola projektuje się wykonanie nowej linii 
zasilającej kablem do instalacji bezpieczeństwa pożarowego np. NHXH PH90 (lub 
równoważnym) o przekroju 5x16mm2. Kable ognioodporne należy mocować certyfikowanym 
systemem, zgodnym z aprobatą techniczną producenta. Przy układaniu kabla należy zachować 
minimalny promień gięcia. Przejścia instalacyjne przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego zabezpieczyć do klasy EI 120. 

Zasilanie wykonać z istniejącej tablicy głównej znajdującej się przy wejściu do budynku.  
Jako zabezpieczenie zastosować wkładki topikowe bezzwłoczne gL/gG 40A. Instalacje należy 
zabezpieczyć przed skutkami wyładowań atmosferycznych i łączeniowych przez zastosowanie 
ochronników typu I i II w tablicy głównej oraz typu II w projektowanej rozdzielnicy 
przedszkola.  

Do zasilania obwodów odbiorczych projektuje się wykonanie nowej tablicy rozdzielczej 
– piętrowej. Tablicę należy umieścić w pomieszczeniu wychowawców – pomieszczenie 1, na 
ścianie przy wejściu do pomieszczenia. Z tablicy zasilane będą obwody gniazd wtykowych, 
oświetlenia, windy dla niepełnosprawnych jak również obwody do zasilania urządzeń p. poż. 
(sterowania klapami oddymiania i sygnalizacja pożaru). 

W tablicy rozdzielczej przedszkola należy zamontować wyłącznik główny z 
wyzwalaczem podnapięciowym, wyzwalanym przez przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 
zlokalizowane przy wejściach do klatek schodowych, zgodnie z rysunkiem. 

Istniejącą tablicę rozdzielczą piętrową należy zdemontować z zachowaniem połączenia 
zasilania WLZ dla wyższych kondygnacji. 
 
1.6.1 Instalacje gniazd wtykowych 
 

Projektuje się wymianę instalacji gniazd wtykowych. Instalację wykonać przewodem 
YDYp 3x2,5mm2 układanym pod tynkiem. Gniazda w pomieszczeniach gdzie przebywają 
dzieci montować na wysokości 190 cm od podłogi. Stosować osprzęt podtynkowy z bolcem  
ochronnym. W pomieszczeniach sanitarnych - WC montować gniazda o stopniu ochrony IP65. 
Rozmieszczenie gniazd wtykowych zostało umieszczone na planie instalacji. Przejścia 
instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć do klasy EI 120. 
 
 
 
1.6.2 Instalacje obwodów oświetlenia podstawowego 
 

Dla potrzeb niniejszego projektu, w każdym pomieszczeniu zostały wykonane obliczenia 
natężenia oświetlenia przy użyciu programu Dialux. Do obliczeń przyjęto oprawy świetlówkowe 
o mocy 2x36W oraz 38W. 
Przyjęto graniczne wartości natężenia oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą: 

 
 Pomieszczenia przedszkolne – 300 lx 
 Szatnie, pom. sanitarne - 200 lx 
 Korytarze, klatki schodowe – 100lx 



 
Zgodnie z rysunkiem większość opraw pozostanie bez zmian. Nowe oprawy 

świetlówkowe o mocy 2x36W zostaną zainstalowane w pom. nauczycieli, szatniach, sali nr 9 
oraz klatkach schodowych. W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się zastosowanie nowych 
opraw świetlówkowych o stopniu ochrony IP54 i mocy 38W. 
Instalacje wykonać przewodami YDYp 3x1,5mm2 oraz YDYp 5x1,5mm2, układanymi pod 
tynkiem. Przejścia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć do 
klasy EI 120. Rozmieszczenie opraw zostało umieszczone na planach instalacji. 
 
1.6.3 Instalacje obwodów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
 

Projektuje się wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego. Jako oprawy awaryjne 
zastosować oprawy typu LED z własnym źródłem zasilania (akumulatorem), których czas pracy 
w trybie awaryjnym wynosi minimum 1 godzinę z pracą w trybie „na jasno”. Natężenie 
oświetlenia w strefie otwartej powinno wynosić min. 0,5 lx. Dla drogi ewakuacyjnej minimalne 
natężenie oświetlenia powinno wynosić min. 1 lx. Na drogach ewakuacyjnych należy umieścić 
oprawy ewakuacyjne z piktogramem pokazujące kierunek ewakuacji (z „uciekinierem”). Nad 
hydrantami oraz pozostałymi urządzeniami ppoż. należy umieścić dodatkowe oprawy 
doświetlające, tak aby zapewnić natężenie oświetlenia min. 5 lx w obszarze 2m od miejsca 
zainstalowania urządzenia. Na zewnątrz przy wyjściu z klatek schodowych umieścić dodatkowo 
oprawy doświetlające z grzałką, przystosowane do pracy w temperaturze -25 oC. Instalacje 
wykonać przewodami YDYp 3x1,5mm2, układanymi pod tynkiem. Zasilanie opraw awaryjnych 
wykonać sprzed wyłącznika oświetlenia podstawowego. W przypadku instalacji oświetlenia 
korytarza (zasilanie przez stycznik) – pomieszczenie 5, oprawy należy zasilić z tablicy 
rozdzielczej. Przejścia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 
zabezpieczyć do klasy EI 120. Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego wraz z typem, 
zostało umieszczone na  planach instalacji.  
 
1.6.4 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
 

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie sieciowym TN. Ochronie podlegają: 
- metalowe obudowy rozdzielnic i innych urządzeń podłączonych na stałe (winda dla 
niepełnosprawnych), 
- metalowe korpusy opraw oświetleniowych 

Elementy podlegające ochronie należy podłączyć przewodem PE – kolor żółto - zielony. 
Przekrój przewodu ochronnego powinien być taki sam jak przekrój przewodu zasilającego 
chronionego urządzenia. W pomieszczeniach sanitarnych – WC należy wykonać połączenia 
wyrównawcze miejscowe przez podłączenie przewodu ochronnego do części przewodzących 
dostępnych i obcych. 
W obwodach gniazd wtykowych stosować jako ochronę uzupełniającą wyłączniki o 
znamionowym prądzie różnicowym 30mA. 
 
1.6.5 Obliczenia 
 
 Obliczenie mocy zapotrzebowania 

 
Tabela 1. Zestawienie mocy odbiorników 

Lp. Nr obwodu Odbiór Moc 
Zainstalowana 

[-] [-] [-] [kW] 

1 C/1 Centralka sygnalizacji pożaru 0,1 
2 C/2 Centralka oddymiania CO1 0,15 



3 C/3 Centralka oddymiania CO2 0,15 

4 O/1 
Oświetlenie – pomieszczenia 1, 3, 4 -
pomieszczenie wychowawców , sala zajęć, 
szatnie 

0,65 

5 O/2 Oświetlenie pomieszczenie 2 – sala zajęć 1,3 
6 O/3 Oświetlenie pomieszczenie 5 - korytarz 1,22 
7 O/4 Oświetlenie pomieszczenia 6,7,8 – WC 0,91 
8 O/5 Oświetlenie pomieszczenia 9 – sala zajęć 1,08 
9 O/6 Oświetlenie pomieszczenia 10 – sala zajęć 0,65 

10 O/7 Oświetlenie pomieszczenia 11 – sala zajęć 0,65 
11 O/8 Oświetlenie pomieszczenia 12 – sala zajęć 0,86 
12 O/9 Oświetlenie – klatka schodowa 1 0,43 
13 O/10 Oświetlenie – klatka schodowa 2 0,43 
14 W/1 Gniazda – pomieszczenie 1 – sala zajęć 2,0 

15 W/2 Gniazda – pomieszczenie 2,3,4 – sala zajęć, 
szatnie 2,0 

16 W/3 Gniazda – pomieszczenia 5,10,11 – 
korytarz, sale zajęć, zegar 2,0 

17 W/4 Gniazda – pomieszczenia 6,7,8 – WC 2,0 

18 W/5 Gniazda – pomieszczenia 5,9,12 – korytarz, 
sala zajęć 2,0 

19 W/6 Platforma dla niepełnosprawnych 1,0 

RAZEM        19,58 kW 

 
 

Moc zainstalowana: 
 

Pi =19,58 kW 
 

Przyjęto współczynnik jednoczesności dla obiektów szkolno - przedszkolnych: 
 

kz = 0,7 
 

Moc zapotrzebowana:  
 

Pz = Pi × kz = 19,18×0,7 = 13,7 kW 
 

 Dobór kabla zasilającego i zabezpieczenia 
 

Projektowany kabel : NHXH PH90 5x16mm2 o obciążalności długotrwałej  
 

Iz = 67 A 
Prąd obliczeniowy: 
 

I =
P

√3 × cosφ × U
=

13700
√3 × 0,9 × 400

= 22A 

 
Projektowane zabezpieczenie – wkładka topikowa gL/gG 40A 
 

In = 40 A 
 



Sprawdzenie warunku: 
 

Ib ≤ In ≤ Iż 
 

22 A ≤  40A  ≤  67A 
 
warunek spełniony 
 
Oraz: 
 

1,45×Iz   ≥  I2  = 1,6×40A 
97,15A ≥ 64A 

 
warunek spełniony  
 
 Obliczenie maksymalnych spadków napięcia na odbiornikach 
 
Przyjęto dopuszczalny spadek napięcia od tablicy głównej budynku do zacisków odbiornika: 
 

ΔU%max = 3% 
 

- Spadek napięcia na linii zasilającej od tablicy głównej do tablicy rozdzielczej przedszkola 
 

∆푈% 	 =
100 × 푃 × l
훾 × 푆 × 푈 =

100 × 13700 × 90
56 × 16 × 400 = 0,86% 

 
- Spadek napięcia dla obwodu gniazdkowych 
 
Obliczenia wykonano dla punktu najdalej oddalonego od rozdzielnicy – gniazdko w 
pomieszczeniu nr 12 
 

∆푈% 	 =
200 × 푃 × l
훾 × 푆 × 푈 =

200 × 2000 × 38
56 × 2,5 × 230 = 2,06% 

 
∆푈% 	 = ∆푈% 	 + ∆푈% 	 = 0,86%+ 2,06% = 2,92%	 ≤ 	3%  

 
warunek spełniony 

 
- Spadek napięcia dla obwodów oświetleniowych 
 
Obliczenia wykonano dla punktu  najdalej oddalonego od rozdzielnicy – ostatnia oprawa w 
klatce nr 2 

∆푈% 	 =
200 × 푃 × l
훾 × 푆 × 푈 =

200× 430 × 55
56 × 1,5 × 230 = 1,06% 

 
∆푈% 	 = ∆푈% 	 + ∆푈% 	 = 0,86%+ 1,06% = 1,92% ≤ 	3% 

 
warunek spełniony 
 
- Spadek napięcia dla urządzeń  p. poż. 
 
Obliczenia wykonano dla punktu  najdalej oddalonego od rozdzielnicy – centralka w klatce 
nr 2 



 

∆푈% 	 . ż	 =
200 × 푃 × l
훾 × 푆 × 푈 =

200 × 150 × 50
56 × 1,5 × 230 = 0,34% 

 
∆푈% 	 . ż	 = ∆푈% 	 + ∆푈% 	 = 0,86%+ 0,34% = 1,2%	 ≤ 	3% 

 
warunek spełniony 

 
 Samoczynne wyłączenie zasilania 

 
- Obliczenie parametrów obwodu zwarciowego 
 
System 
Założono moc zwarciową na szynach  SN stacji zasilającej Sk= 200 MVA. 
impedancja zastępcza sieci : 
 

푍 =
1,1 × 	푈

푆 =
1,1 ×	0,4

200 = 0,9푚Ω 

Transformator 
Założono transformator o mocy Sn = 160 kVA i napięciu zwarcia uk = 4,5% 
 

푍 = X =
u ×	푈
100 × 푆 =

4,5 ×	0,4
100 × 0,16 = 45푚Ω 

 
Linia kablowa pomiędzy stacją transformatorem a przyłączem 
Założono kabel YAKY 4x120mm2 o długości 150m XL = 0,0824 Ω/km 
 

XL1 =12,4mΩ 
 

푅 =
l

훾 × 푆 =
150

33 × 120 = 38푚Ω 

 
Linia kablowa pomiędzy przyłączem a rozdzielnią główną w budynku 
Założono kabel YKY 4x70mm2 o długości 150m 
 

푅 =
l

훾 × 푆 =
150

56 × 120 = 23푚Ω 

 
Linia kablowa pomiędzy główną tablicą rozdzielczą a tablicą przedszkola 
Kabel NHXH 5x16 mm2 , o długości 90m 
 

푅 =
l

훾 × 푆 =
90

56 × 16 = 100푚Ω 

 
Linia zasilająca ostatnie gniazdko w pomieszczeniu 12 
Kabel YDY 3x2,5mm2 , o długości 38m 
 

푅 =
l

훾 × 푆 =
38

56 × 2,5 = 272푚Ω 

 
Linia zasilająca ostatnią oprawę oświetleniową na klatce K2 
Kabel YDY 3x1,5mm2, o długości 55m 



 

푅 =
l

훾 × 푆 =
55

56 × 1,5 = 655푚Ω 

 
Linia zasilająca ostatnią centralkę p.poż. na klatce K2 
Kabel NHXH 3x1,5mm2, o długości 50m 
 

푅 =
l

훾 × 푆 =
50

56 × 1,5 = 595푚Ω 

 
 Sprawdzenie warunków ochrony przeciwporażeniowej: 

 
Obwód gniazdek wtyczkowych – najdalsze gniazdko w pomieszczeniu 12 
Zastosowane zabezpieczenie – wyłącznik nadprądowy o charakterystyce B16 
 

푅 = 2 × (R + R + R + 1,25 × R ) 
푅 = 2 × (38mΩ+ 23mΩ+ 100mΩ+ 1,25 × 272mΩ) = 1,002Ω 

 
푋 = 푋 + 푋 + 2 × 푋  

푋 = 0,9mΩ + 45mΩ+ 2 × 12,8mΩ = 0,075Ω 
 

푍 = 푅 	 + 푋 = 	 1,002 + 0,075 = 1,05Ω	 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania : 

 

푍 ≤
푈
퐼  

 
INW – prąd powodujący wyłączenia zabezpieczenia w czasie krótszym niż 0,4s 
 

1,05Ω ≤
230
80 = 2,875Ω 

 
warunek spełniony 

 
o Obwody oświetleniowe – najdalsza oprawa w klatce 2 

Zastosowane zabezpieczenie – wyłącznik nadprądowy o charakterystyce B10 
 

푅 = 2 × (R + R + R + 1,25 × R ) 
푅 = 2 × (38mΩ + 23mΩ+ 100mΩ+ 1,25 × 655mΩ) = 1,956Ω 

 
푋 = 푋 + 푋 + 2 × 푋  

푋 = 0,9mΩ+ 45mΩ+ 2 × 12,8mΩ = 0,075Ω 
 

푍 = 푅 	 + 푋 =	 1,956 + 0,075 = 1,96Ω	 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania : 

 

푍 ≤
푈
퐼  

 



INW – prąd powodujący wyłączenia zabezpieczenia w czasie krótszym niż 0,4s 
 

1,96Ω ≤
230
50 = 4,6Ω 

 
warunek spełniony 

 
o Obwody zasilania centralki – najdalsza centralka w klatce 2 

Zastosowane zabezpieczenie – wyłącznik nadprądowy o charakterystyce B10 
 

푅 = 2 × (R + R + R + 1,25 × R ) 
푅 = 2 × (38mΩ+ 23mΩ+ 100mΩ+ 1,25 × 595mΩ) = 1,81Ω 

푋 = 푋 + 푋 + 2 × 푋  
푋 = 0,9mΩ+ 45mΩ+ 2 × 12,8mΩ = 0,075Ω 

 

푍 = 푅 	 + 푋 =	 1,956 + 0,075 = 1,82Ω	 
 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania : 
 

푍 ≤
푈
퐼  

 
INW – prąd powodujący wyłączenia zabezpieczenia w czasie krótszym niż 0,4s 
 

1,82Ω ≤
230
50 = 4,6Ω 

 
warunek spełniony 

 
o Obwody zasilania WLZ -zwarcie jednofazowe w rozdzielnicy 
Zastosowane zabezpieczenie – bezpiecznik topikowy D02 gl/gG 40A 
 

푅 	 = 2 × (R + R + 1,25 × R ) 
푅 = 2 × (38mΩ+ 23mΩ+ 1,25 × 100mΩ) = 0,372Ω 

 
푋 = 푋 + 푋 + 2 × 푋  

푋 = 0,9mΩ + 45mΩ+ 2 × 12,8mΩ = 0,075Ω 
 

푍 = 푅 	 + 푋 =	 0,522 + 0,075 = 0,38Ω	 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania : 
 

푍 ≤
푈
퐼  

 
INW – prąd powodujący wyłączenia zabezpieczenia w czasie krótszym niż 0,4s 
 

0,38Ω ≤
230
348 = 0,66Ω 

 
warunek spełniony 



 
- zwarcie trójfazowe w rozdzielnicy 
Zastosowane zabezpieczenie – bezpiecznik topikowy D02 gl/gG 40A 
 

푅 	 =	R + R + 1,25 × R  
푅 = 38mΩ + 23mΩ+ 1,25 × 100mΩ = 0,186Ω 

 
푋 = 푋 + 푋 × 푋  

푋 = 0,9mΩ + 45mΩ+ 2 × 12,8mΩ = 0,075Ω 
 

푍 = 푅 	 + 푋 = 	 0,186 + 0,075 = 0,2Ω	 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania : 
 

푍 ≤
푈
퐼  

 
INW – prąd powodujący wyłączenia zabezpieczenia w czasie krótszym niż 0,2s 
 

0,2Ω ≤
400
442 = 0,91Ω 

 
warunek spełniony 
 
1.7 Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej 
 

Dla przedmiotowego obiektu przewiduje się instalację systemu sygnalizacji pożarowej 
obejmującą: 
 
 Centralkę sygnalizacji pożarowej 
 Optyczne czujki dymu 
 Ręczne ostrzegacze pożarowe 
 Sygnalizator świetlno - dźwiękowy 

 
1.7.1 Centralka sygnalizacji pożarowej 
 

Centralka zlokalizowana będzie w pomieszczeniu nauczycieli nr 1. Ze względu na 
odległość od wejścia głównego zaleca się oznakowanie, że w tym pomieszczeniu znajduje się 
centralka CSP (informacja dla straży pożarnej). Dodatkowo pomieszczenie centralki wyposażyć 
w optyczną czujkę dymu.   
 
1.7.2 Optyczne czujki dymu  
 

Zadaniem czujek będzie wykrywanie widzialnego dymu, powstającego w 
bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru.  Optyczne czujki dymu należy zainstalować 
w pomieszczeniu komunikacyjnym przedszkola (korytarz) oraz w miejscu, gdzie znajduje się 
centralka. 
 
1.7.3 Ręczne ostrzegacze pożarowe 
 



Ręczne ostrzegacze pożarowe należy zainstalować przy wejściu do klatki schodowej K1 i 
K2 oraz przy wyjściu na otwarte powietrze. Odległość pomiędzy przyciskami ROP nie mogą być 
większa niż 30 m. Przyciski ROP montować na wysokości od 1,2 m do 1,6 m nad podłogą. 
 
 
 
1.7.4 Sygnalizator świetlno- dźwiękowy 
 

Sygnalizator świetlno - dźwiękowy zainstalowany zostanie w korytarzu przedszkola. 
Poziom dźwięku alarmu pożarowego powinien wynosić co najmniej 65 dB (A) lub powinien 
przekraczać o 5 dB (A) szumy otoczenia trwające dłużej niż 30 s. W żadnym przypadku poziom 
dźwięku nie może przekraczać 120 dB (A). 

 
1.7.5 Funkcjonowanie systemu sygnalizacji pożarowej 
 
Alarmowanie pożarowe następuje w przypadku: 
 
 Wykrycia dymu przez czuję dymu 
 Wciśnięcia przycisku ROP 
 Wykrycia pożaru przez centralę oddymiania CO1 lub/i CO2 

 
Alarmowanie pożarowe polega na uruchomieniu sygnalizatora świetlno- dźwiękowego.  
 
1.7.6 Zasilanie rezerwowe - dobór baterii akumulatorów centrali 
 

Zasilanie rezerwowe realizowane będzie z baterii akumulatorów. Bateria powinna 
zapewnić podtrzymanie działania instalacji przez co najmniej 72 h, po czym jeszcze musi 
pozostać wystarczająca pojemność na co najmniej 30 min. obciążenia w stanie alarmowania.  

 
Tabela 2. Pobór mocy przez urządzenia SAP 

Urządzenia Typ Ilość Prąd dozoru Prąd 
alarmowania 

Centrala IGNIS 1030 1 55 [mA] 200 [mA] 
Optyczna czujka dymu DUR-40 7 60 [mA]] 20 [mA] 

Sygnalizator akustyczno - optyczny SA-K7 4 0 [mA]] 65 [mA] 
  
Wymaganą minimalną pojemność baterii akumulatorów rezerwowych należy obliczyć na 

podstawie wzoru: 
푄 = 1,25 ∙ (퐼 ∙ 푇 + 퐼 ∙ 푇 ) 

 
Gdzie : 
Q  – wymagana pojemność akumulatorów rezerwowych centrali 
1,25 – współczynnik uwzględniający zmniejszenie się nominalnej pojemności 
I  – prąd dozoru (prąd rozładowania akumulatora podczas zaniku napięcia) 
T 	– wymagany czas pracy systemu w stanie dozoru  
I  – prąd alarmowania (prąd rozładowania akumulatora w czasie alarmowania) 
T 	– wymagany czas pracy systemu w stanie alarmowania 
 

I = 	 I ∙ i + I ∙ i + I ∙ i + I = 0,055 + 0,00006 ∙ 7 = 0,056	A 
 

Gdzie : 
I  – prąd dozoru centrali 
I  – prąd dozoru optycznej czujki dymu  



I  – prąd dozoru sygnalizatora akustycznego 
i     – ilość urządzeń 

 
I = 	 I ∙ i + I ∙ i + I ∙ i + I ∙ i = 0,2 + 0,02 ∙ 7 + 0,065 = 0,405	A 

 
Gdzie : 
I  – prąd alarmowania centrali 
I  – prąd alarmowania optycznej czujki dymu 
I  – prąd alarmowania sygnalizatora akustycznego  
i     – ilość urządzeń 

 
Obliczenia: 
T = 72	h  
T = 0,5	h  
I = 0,056	A  
I = 0,405	A  
Q = 1,25	 ∙ (0,056 ∙ 72 + 0,405	 ∙ 0,5) = 5,3	Ah  
 
Dobrano akumulatory o pojemności 6 Ah. 
 
1.8 Instalacja oddymiania grawitacyjnego 
 

W budynku wykonana zostanie instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych 
K1 i K2 - spełniających funkcję dróg komunikacyjnych oraz dróg ewakuacyjnych.   
Instalację oddymiania grawitacyjnego oparto na działaniu ręcznego napowietrzania klatki z 
drzwi wejściowych oraz automatycznie otwierających się klap oddymiających, umieszczonych 
w najwyższych punktach klatek schodowych. Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane 
będzie na dwa sposoby, ręcznie i automatycznie.  
 Ręczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wciśnięciu przycisku „Alarm” w przyciskach 

oddymiania zlokalizowanych w obrębie klatki schodowej.  
 Automatyczne wyzwalanie przez zadziałanie czujek dymu.  

Sterowanie i zasilanie instalacji realizowane będzie przez centrale oddymiania. Centrale 
oddymiania wyposażone będą w akumulatory pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po 
zaniku napięcia zasilania. Centrale oddymiania przekazywać będą sygnały do  centrali CSP o 
alarmie oraz o ich uszkodzeniach. 
 
1.8.1 Dobór klap oddymiających 
 

W celu prawidłowego odprowadzenia dymu z klatki schodowej wymaga się, aby 
powierzchnia czynna oddymiania w budynkach średniowysokich była określona zależnością: 

 
Aczmin ≥ 5% z F 

 
Gdzie: 
F - powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej 
Aczmin – minimalna powierzchnia czynna oddymiania 
Powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż Agmin = 1,0 m2 
 
Klatka schodowa K1 
 

AczminK1 ≥ 0,05 · 17,16 m2 = 0,86 m2 
 
Dobrano klapę oddymiającą o powierzchni czynnej oddymiania Acz=0,86 m2. 



Klatka schodowa K2 
 

AczminK1 ≥ 0,05 · 17,82 m2 = 0,89 m2 
 
Dobrano klapę oddymiającą o powierzchni czynnej oddymiania Acz=0,89 m2. 
 
1.8.2 Sprawdzenie powierzchni otworów napowietrzających 
 

W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych należy 
przewidzieć odpowiednią liczbę otworów przez które przedostaje się powietrze uzupełniające, 
umiejscowionych w dolnych częściach pomieszczenia.  

Dopływ powietrza kompensacyjnego do klatek schodowych realizowany będzie poprzez 
drzwi wejściowe do klatek schodowych. Geometryczna powierzchnia otworu wlotowego 
powietrza powinna być co najmniej o 30 % większa niż powierzchnia klapy oddymiającej. 
 
Klatka schodowa K1 oraz K2 
 
Do napowietrzania uwzględnia się istniejące drzwi o wymiarze w świetle otworu  
95x200 cm (1,9 m2).  
 

1,3 · 1,2 m2=1,56 m2 ≤ 1,9 m2 
 
Wymiary drzwi wejściowych do klatki schodowej K1 oraz K2 spełniają warunek poprawnego 
napowietrzania. 
Drzwi wejściowe należy wyposażyć w nóżki lub inne elementy blokujące drzwi w pozycji 
otwartej. 
 
1.8.3 Przewody zasilające 
 

Zasilanie centralki CSO oraz CO1 i CO2 należy zrealizować sprzed głównego wyłącznika 
prądu, napięciem 230VAC. Zasilanie central zrealizować kablem ognioodpornym typu NHXH 
PH90 (lub równoważnym), natomiast klap oddymiających oraz sygnalizatora świetlno - 
dźwiękowego wykonać przewodem ognioodpornym typu HDGs PH90 (lub równoważnym). 
Kable ognioodporne mocować certyfikowanym systemem zgodnym z aprobatą techniczną 
producenta kabli. Przejścia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 
zabezpieczyć do klasy EI 120. 

 
1.8.4 Przewody sygnalizacyjne 

 
Kable linii dozorowych należy układać pod tynkiem. W miarę możliwości należy unikać 

równoległego prowadzenia linii dozorowych z przewodami elektrycznymi 230VAC. 
Przejścia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć do klasy EI 
120. 
 
1.9 Dopuszczenia 
 

Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty i 
dopuszczenia. 
 
1.10 Uwagi końcowe 
 

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić skuteczność ochrony 
pomiarami i badaniami zgodnie z aktualnymi normami i przepisami. 



Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją 
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się  z 
całością dokumentacji branżowej.  
W sprawach nie określonych 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 
 

Zgodnie z przepisami instalatorzy oraz uruchamiający system pożarowy powinni być 
odpowiednio kompetentni, doświadczeni i wykwalifikowani. Dla instalacji wykonać 
odpowiednie pomiary elektryczne. Osoba sprawująca nadzór na systemem pożarowym, będzie 
odpowiedzialna za jego sprawdzanie  oraz szkolenia osób przebywających w obiekcie.  

 
1.11 Informacja o planie BIOZ 
 

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny być użytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły  zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu 
przed porażeniem prądem elektrycznym.  

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji 
oraz urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia.   

Rozdzielnice elektryczne znajdujące się na terenie budowy powinny być 
zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób.   

Połączenia przewodów do elektronarzędzi wykonać w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo ich użytkowania. Przewody zasilające zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.   
 Zobowiązuje się Wykonawcę do ścisłego przestrzegania obowiązujących norm, 
rozporządzeń oraz przepisów BHP dotyczących wszystkich przewidzianych projektem 
rozwiązań jak również stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty i nie 
emitujących substancji szkodliwych dla zdrowia.  
 Miejsca robót elektrycznych powinny być zabezpieczane i stosownie oznakowane. 
Pracownicy wykonujący prace elektryczne powinny być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy.  
 
 
2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW 
 
Tabela 3. Zestawienie podstawowych materiałów część elektryczna 

 
Lp. Opis TYP ILOŚĆ 

1 Przewód  zasilający NHXH 5x16mm2 PH90 90m 
2 Przewód zasilający NHXH 3x1,5mm2 PH90 65m 
3 Przewód zasilający YDYp 3x2,5mm2 255m 
4 Przewód zasilający YDYp 3x1,5mm2 930m 
5 Przewód zasilający YDYp 5x1,5mm2 70m 
6 Gniazdo wtykowe podwójne IP20 23 szt. 
7 Gniazdo wtykowe pojedyncze IP65 3 szt. 
8 Łącznik oświetleniowy pojedynczy IP20 23 szt. 
9 Łącznik oświetleniowy schodowy IP20 4 szt. 



10 Łącznik oświetleniowy krzyżowy IP20 3 szt. 
12 Łącznik oświetleniowy pojedynczy IP44 2 szt. 
13 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - 2 szt. 
14 Oprawa oświetleniowa świetlówkowa świetlówkowa 2x36W 18 szt. 
15 Świetlówka T8, 36W 36 szt. 

16 Oprawa oświetleniowa świetlówkowa ze 
świetlówką 

świetlówkowa 1x38W 
IP54 24 szt. 

17 Oprawa oświetleniowa awaryjna do 
oświetlenia strefy otwartej LED - 29 szt. 

18 
Oprawa oświetleniowa awaryjna 
doświetlająca przyciski ROP, PO, PPOŻ 
hydrantu LED 

- 7 szt. 

19 
Oprawa oświetleniowa awaryjna 
doświetlająca zewnętrzna z grzałką (do -
25st. C) LED 

- 2 szt. 

20 Oprawa ze znakiem ewakuacyjnym – 
piktogramem LED - 7 szt. 

21 Rozdzielnica modułowa natynkowa – ilość 
modułów min. 70 - 1 szt. 

22 Rozłącznik bezpiecznikowy 3-polowy - 2 szt. 
23 Wkładka bezpiecznikowa D02 gL/gG 40A 3 szt. 
24 Wkładka bezpiecznikowa D02 gL/gG 63A 3 szt. 

25 Zestaw ograniczników przepięć 
klasy I i II - 1 szt. 

26 Ogranicznik przepięć klasy II - 1 szt. 

27 Rozłącznik izolacyjny 4-polowy z 
możliwością wyzwalania - 1 szt. 

28 Wyzwalacz podnapięciowy (kompatybilny 
z powyższym rozłącznikiem) - 1 szt. 

29 Wyłącznik nadprądowy z członem 
różnicowo-prądowym 3p B25, ΔI=300mA, AC 1 szt. 

30 Wyłącznik nadprądowy 1p, B10 14 szt. 

31 Wyłącznik nadprądowy z członem 
różnicowo-prądowym 2p, B16, ΔI=30mA, AC 6 szt. 

32 Wyłącznik nadprądowy z członem 
różnicowo-prądowym 2p, B10, ΔI=30mA, AC 1 szt. 

33 Stycznik do załączania obwodów 
oświetleniowych 

DIL L20 lub 
równoważny 1 szt. 

 
Tabela 4. Zestawienie podstawowych materiałów część elektryczna- pożarowa 
L.p. Element Typ Producent ilość 

1 Centrala SAP IGNIS 1030 lub 
równoważna 

POLON-ALFA lub 
równoważny 1 szt. 

2 Akumulator 6Ah  1 szt. 

3 Optyczna czujka 
dymu 

DUR-40 lub 
równoważna 

POLON-ALFA lub 
równoważny 9 szt. 

4 Ręczny ostrzegacz 
pożarowy 

ROP-63 lub 
równoważny 

POLON-ALFA lub 
równoważny 4 szt. 

5 Sygnalizator świetlno 
- dźwiękowy 

SA-K7 lub 
równoważny W2 lub równoważny 1 szt. 



6 Centrala oddymiania Mcr 9705 lub 
równoważna 

Mercor lub 
równoważny 2 szt. 

7 Klapa oddymiająca Mcr prolight Acz=0,89 
lub równoważna 

Mercor lub 
równoważny 2 szt. 

8 Siłownik klapy 
Dedykowana do Mcr 
prolight Acz=0,89 lub 
równoważny 

Mercor lub 
równoważny 2 szt. 

9 Przycisk oddymiania RPO-01 89 lub 
równoważny 

Mercor lub 
równoważny 2 szt 

10 Puszka instalacyjna PIP lub równoważna  2 szt 

11 Przewód NHXH 3x1,5mm2  
PH 90 lub równoważny 

Technokabel lub 
równoważny 75 m 

12 Przewód HDGs 2x1mm2  
PH90 lub równoważny Bitner lub równoważny 45 m 

13 Przewód 
YnTKSYekw 
1x2x0,8mm2 lub 
równoważny 

Bitner lub równoważny 300 m 

14 Przewód HTKSH 3x2x0,8mm2 
PH90 lub równoważny  Bitner lub równoważny 60 m 

 
Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych zweryfikować parametry i ilość materiałów. 
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