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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ 

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

Działając w oparciu o przepisy Prawa budowlanego oświadczamy, że projekt budowlano-
wykonawczy  

REMONT OGRODZENIA TERENU KOMPLEKSU ODiZZB WIHiE                               

W PUŁAWACH   

Adres obiektu objętego opracowaniem :                                                     

24 – 100 Puławy, ul. Lubelska 2 (dz. nr ew. 1423/78, obręb 1 Miasto Puławy)  

Adres  i nazwa Inwestora :                                                                              

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii                                                                                                                                   

01 – 163 Warszawa, ul. Kozielska 4 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Opracowanie jest kompletne pod względem celu, któremu ma służyć. 
 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

PROJEKTOWAŁ 
mgr inż. Tomasz Kopeć 
upr. bud. w specjalności elektrycznej do proj. bez ograniczeń, 

nr LUB/0132/PWOE/10 

SPRAWDZIŁ 

inż. Krzysztof Kędzierski 

upr. bud. w specjalności elektrycznej do proj. bez ograniczeń, 

nr LUB/0146/POOE/10 
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2. OPIS TECHNICZNY 

3.1 Temat i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy (PBW): 
REMONT OGRODZENIA TERENU KOMPLEKSU ODiZZB WIHiE W PUŁAWACH   

Adres obiektu objętego opracowaniem :                                                     

24 – 100 Puławy, ul. Lubelska 2 (dz. nr ew. 1423/78, obręb 1 Miasto Puławy)  

Adres  i nazwa Inwestora :                                                                              

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii                                                                                                                                   

01 – 163 Warszawa, ul. Kozielska 4 

 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
Zakres opracowania 

• Wewnętrzna linia zasilająca od istniejącej rozdzielnicy RG do projektowanego złącza 
ZKP 

• Wewnętrzne linie zasilające projektowane bramy wjazdowe ze złącza ZKP 

• Budowa kanalizacji teletechnicznej 

• Instalacje dla urządzeń technologicznych 

• Brama wjazdowa i szlaban 

• Oświetlenie zewnętrzne 

• Instalacje ochrony od porażeń 

• Instalacje ochrony przepięciowej 

• Zasilanie i sterowanie bram i furtek 
 
B. Niniejszy PW nie obejmuje: 

• Przyłączy elektroenergetycznych – istniejące bez zmian 

• Przyłączy teletechnicznych – j.w. 
Podłączenia kabli i przewodów zasilających i sterowniczych dla urządzeń oraz elementów 

automatyki, (dostawa, montaż, uruchomienie - wg dostawcy urządzeń). Niniejszy PB zawiera 

jedynie ułożenie przewodów zasilających szafy fabryczne bram wjazdowych 
 

3.2 Podstawa opracowania 

1 Umowa z Inwestorem 
2 Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm 

�  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 15 czerwca 2002) wraz ze zmianami 
:2001.12.16-Dz.U.2003.33.270 &1,2004.05.27- Dz.U.2004.109.1156 &1, 
2009.01.01-Dz.U.2008.201.1238 &1,2009.04.07- Dz.U.2009.56.461 
&1,2009.07.08- Dz.U.2009.56.461  

�  OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI 
SPOŁECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
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ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 169, poz. 
1650) 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) 

 

 
3.3 Złącze kablowe  

Projektuje się nowe złącze ZKP dla zasilania bram wjazdowych, Central kontroli Dostępu, 
istniejącej rozdzielni Portierni oraz oświetlenia zewnętrznego. 
 

3.4 Wewnętrzne Linie Zasilające 
Od rozdzielnicy głównej RG projektuje się WLZ do projektowanego ZKP przewodem YKYżo 
5x10mm układanym w rurce osłonowej przy projektowanej kanalizacji teletechnicznej. 
 

3.5 Wewnętrzne Linie Zasilające 
Dla zasilenia oświetlenia terenu, bram i szlabanów, słupków oświetleniowych projektuje się 
ułożenie kanalizacji energetycznej z rur DVK-T 160 /110,75,50/. 
Dla ułożenie instalacji sygnalizacyjnych, kontroli dostępu projektuje się ułożenie obok 
kanalizacji teletechnicznej z rur DVK-T 110. Na trasie kanalizacji zamontowane będą 
studzienki kablowe rewizyjne zgodnie z potrzebami. Projektuje się 2- otworową kanalizację 
zbudowaną jest z rur 110 mm AROT typu DVK-T 110. Kanalizacje układać na głębokości min 
0,6 m. 
Studnie powinny posiadać zabezpieczenie przed ingerencją osób postronnych. Kable wciągać 
ręcznie. Wszystkie otwory w studniach kablowych winny być uszczelnione, w studzienkach 
wykonać odwodnienia. Szczegółowe zasady wciągania kabli miedzianych do kanalizacji 
rurowej oraz studzienek podają odpowiednie normy branżowe. 

 
 

3.6 ROZDZIELNICE 

3.6.1Rozdzielnica główna RG 

Projektuje się dobudowę zabezpieczenia w istniejącej rozdzielnicy RG dla zasilenia 
projektowanego złącza ZKP. 
 

3.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE- WYMAGANIA OGÓLNE 
Układ sieci w obiekcie: 
Zasilanie w systemie TN-C. Od tablicy RG system TN-C-S. 
W całej sieci instalacja z odrębnym przewodem neutralnym N oraz ochronną żyłą 
żółtozieloną PE. Przewody instalacyjne energetyczne z żyłami miedzianymi na napięcie 
1000V; kable na napięcie – 1 kV. Rozdzielnice i tablice II klasy izolacji. System ochrony od 
porażeń – samoczynne wyłączenie w układzie sieci TN-C-S, II klasa izolacji, połączenia 
wyrównawcze. 
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3.8 Oświetlenie zewnętrzne  
Na elewacji budynku komisariatu oraz elewacji budynku garażu. Oprawy oświetleniowe LED. 
Projektuje się 5 słupów oświetleniowych h= 4,5m ze stali ocynkowanej dla oświetlenia 
terenu i bram wjazdowyc. 
Oświetlenie zewnętrzne sterowane przekaźnikiem zmierzchowym/ zegarem astronomicznym 
oraz ręcznie z pom. Portierni. 
 

3.9 Kontrola dostępu KD 
Do bram wjazdowych oraz furtek wejściowych projektuje się kontrolę dostępu w zakresie 
uwzględnionym na rysunkach instalacji. Kontrola dostępu obejmuje całość terenu. Pomiędzy 
bramami a pom. Portierni projektuje się połączenia za pomocą radiolinii. Instalacja została 
zaprojektowana o urządzenia systemu ROGER. 
Centralka KD zostanie umieszczona w pomieszczeniu Portierni. 
 

3.10 Instalacje uziemiające 
Instalacja uziemiająca – uziom fundamentowy wykonany bednarką ocynkowaną FeZn 
50x4mm.  
W rozdzielni RGNN główna szyna uziemiająca GSU wyprowadzić uziemienie bednarką FeZn 
30x4 do uziomu otokowego.  
W pomieszczeniu kotłowni lokalna szyna LSU. 
Z pomieszczeń serwerowni winno być wyprowadzone odrębne przewody uziemiające – 

rezystancja tego uziemienia min. 5Ω.  
Dodatkowo uziemienie niezależne anteny radiowej na dachu budynku, przewód 
odprowadzający prowadzić bez łączenia z instalacją odgromową bezpośrednio do uziomu 

otokowego bednarką ocynkowaną 30x4mm - wymagana rezystancja uziemienia min. 5Ω. 
Dodatkowe uziemienia wyrównawcze w pomieszczeniach sanitariatów – jak w opisie. 
 
 

3.11 Ochrona od porażeń 
Ochronę zrealizowano w oparciu o PN-HD 60364-4-41 w systemie sieci TN-C-S.  
Ochrona podstawowa przed porażeniem prądem elektrycznym -izolowane części czynne 
oraz obudowy o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 2X. 
Ochrona dodatkowa – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C-S. Czas 
wyłączenia: < 0,2 s., napięcie dotykowe <50 (25)V. Wyłączenie zapewniają wyłączniki 
samoczynne z wyzwalaczami elektromagnetycznymi. Jako uzupełnienie ochrony dodatkowej 
elektrycznym zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie 
zadziałania 30 mA. 
Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewnia: 
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a. samoczynne wyłączenie instalacji przez wyłączniki zwarciowe oraz dodatkowo przez 
zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych z prądem wyłączenia 30 mA.  
b. obudowy rozdzielnic II klasa ochronności  
Dla sanitariatów uziemienia wyrównawcze miejscowe. 
 

3.12 Ochrona przepięciowa 
Jako ochronę od przepięć atmosferycznych zredukowanych oraz przepięć łączeniowych 
zastosowano: 

• w rozdzielnicy głównej RG – ochronniki przepięciowe typu 1+2 < 1,2 kV – 75kA 

• w rozdzielnicy oddziałowych – ochronniki przepięciowe typu 2 < 1,2 kV 

• UWAGA: urządzenia specjalistyczne: szafy GPD oraz urządzenia komputerowe 
winny być dodatkowo zabezpieczone przez producenta do wymaganego 
poziomu ochrony przepięciowej dla aparatury.  

• Kamery zewnętrzne wyposażone w dodatkowe ochronniki 

• iskierniki dla anten instalacji łączności. 
 

3.13 Wytyczne BHP 
Zgodnie z: RMGPiPS z dnia 9 lipca 2003 r. oraz RMGPiPS z dnia 29 maja 2003 r. Użytkownik 
opracowuje instrukcje dla poszczególnych stanowisk pracy oraz przeprowadza okresowe 
badania i konserwacje. 
Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 „Oprawy oświetleniowe. Część 2-22 Wymagania szczegółowe 
oprawy oświetlenia awaryjnego” i Ustawy z dnia 11 lipca 2003 o ochronie pożarowej należy 
nie rzadziej niż raz na rok przeprowadzać przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne. 
Urządzenia elektroenergetyczne dla sieci strukturalnych itp. winny być kontrolowane i 
konserwowane zgodnie z DTR producentów. 

 
3.14 Uwagi końcowe 

Do prowadzonych prac należy stosować wyłącznie produkty i materiały posiadające 
odpowiednie atesty lub certyfikaty na znak zgodności lub znak bezpieczeństwa. Należy 
kontrolować i przechowywać wszystkie dokumenty związane z jakością, danymi dotyczącymi 
wytworu, sposobu transportu itd. Dla sprowadzanych materiałów. Prace należy wykonać 
uwzględniając prace instalacyjne w branży elektrycznej i sanitarnej. Wszystkie roboty należy 
wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych oraz ze stosowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace 
należy kontrolować dokonując wpisów do dziennika budowy. 
Zmiana użytych materiałów na inne, niż określone w projekcie, może być dokonane jedynie w 
uzgodnieniu z autorem projektu. Wymagania odbiorowe zostały określone w specyfikacji 
technicznej. 
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonać wszystkie niezbędne badania i pomiary. 
Zakres badań i pomiarów: 

I. zgodność z dokumentacją techniczną, atestami i deklaracjami producentów, 
obowiązującymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiałów, aparatów i 
urządzeń ich poprawne działanie), 

II. pomiary rezystancji izolacji instalacji  
III. pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej (uziemiającej, wyrównawczej),  
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IV. badania wyłączników ochronnych różnicowo- prądowych. 
V. sprawdzenie załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia 

oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach na stanowiskach pracy. 
VI. sprawdzenie działania poszczególnych układów sterowania i regulacji 
VII. sprawdzenie zgodności podłączeń urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw, itp.), 
VIII. badania natężeń oświetlenia 

Odbiór instalacji przy udziale odpowiednich służb po protokolarnych pozytywnych wynikach 
wszystkich badań instalacji. 
  
 Projektant informuje, że ilekroć w projekcie, przedmiarach robót lub STWiORB 
przedmiot zamówienia zostanie opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom ta-kim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
W związku z powyższym dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Oznacza to 
ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji 
przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w 
dokumentacji projektowej i równocześnie w pełni spełniających założenia projektowe. 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty 
równoważnej poprzez załączenie wykazu innych niż w projekcie, specyfikacji i przedmiarze 
robót materiałów oraz kart katalogowych lub temu podobnych dokumentów na etapie 
składania oferty na wykonanie robót budowlanych. Materiały równoważne, to materiały o 
parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze zapewniające 
równoważny efekt techniczny i ekonomiczny. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO 
STRONIE WYKONAWCY. Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać 
wymagania określone w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 102, poz.586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 898.) 
oraz USTAWIE z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, 
poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz.586, Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 898, 
z 2014 r. poz. 822.). W przypadku, gdy za-stosowanie materiałów lub urządzeń 
równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty 
przeprojektowania poniesie Wykonawca. Sytuacja powyższa nie zachodzi, kiedy Zamawiający 
jasno wskaże, które urządzenia powinny być całkowicie zgodne z dokumentacją projektową 
ze względu na rację wyższą (zgodność z istniejącymi systemami zakładu – pożarowymi, VOIP, 
nadzoru i kontroli dostępu itp., uzgodnienie z urzędem nadzoru budowlanego, uzgodnienie z 
rzeczoznawcą do spraw ochrony pożarowej). 
 Zmiana opraw oświetleniowych (w tym oświetlenia podstawowego i awaryjnego) 
pociągać będzie za sobą wykonanie projektu zamiennego oświetlenia wraz z wykonaniem 
obliczeń potwierdzających spełnienie przyjętych rozwiązań. Projekt wraz z obliczeniami 
należy wykonać i zatwierdzić u służb technicznych Inwestora oraz zdobyć akceptację 
Projektanta przed złożeniem wniosku o zamianę materiałów.  
 
projektant: 










