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I. OPIS TECHNICZNY
l. Zakres opracowania

Projekt obejmuje remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 148

Koniecznośó wykonania robót wynika ze z\ego stanu istniejącej instalacji , konieczności
dostosowania instalacji do zwiększonych obcięeń orźrz nowych przepisów w zakręsie
ochrony przeciw porażeniowej i wymagań nonny PN-IEC-60364-I ..

2. Podstawa opracowanie
Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:

\- - zakres projektu ustalony z inwestorem
- oględziny istniej ącej instalacj i elektrycznej
- obliczenia zapotrzebowania mocy i prądów roboczych
- obowiązujące przepisy i normy w zakresie bodowy urządzeń elektrycznych.

3. Stan istniejący
Budynki objęte remontem są budynkami l-klatkowymi, 8-cio kondygnacyjnymi,
podpiwniczonymi. W kazdej klatce znajduje się 15 mieszkania,po 2 na kazdej kondygnacji .

Budynki posiadają instalację: elektryczną, wod.-kan., C.o' . Zasilarry jest z osiedlowych
stacji transformatorowych linią kablową YAKY 4x120mrtł.

4. Zakres Remontu'v 
Zakręsremontu obejmuje / d|akaŻdego bloku/.

_ montaŻ wyłącznikagłównego typu Dilos 160 A, pełniącego rolę wyłącznika p_poż.

zainstalowanego na płycie rczdzielni głownej. Wymianę na\eŻy przeprowadziópo
stwierdzeniu zużycia styków względnie mechanizmu istniejącego wyłącznika.

- montuŻnowych tablic głównych zzabezpieczeniami instalacji w poszczególnych pionach,
zabudowa ograniczników przepięciowych
- montaz zestawów tablic piętrowych składających się z tablicy zabezpieczeft
przed licznikowychTZP _rozŁączników bezpiecznikowych o wartości 50 A oruztablic
pomiarowych T-P, zabudowa ograniczników mocy o wańości 25 A dlaposzczególnych
mieszkań' Zasi|anię mięszkań trójfazowe napięciem 400V.



- montdŻwewrrętrznych linii zasilających i pionów

- wykonanie instalacj i uziemiaj ącej i połączeń wyrównaw czy ch,

- wykonanie trwałych opisów tablic,

- wykonanie pomiarów ochronnych oruzprzedłożenie pozytyrłmych protokołów z tych
pomiarów _ dotyczy nowych instalacji .

- współpracę z TAURON DYSTRYBUCJA w zakresie ew' terminów wyłączeń, załączen,
plombowania itp.

5. Z\ącza kablowe
KaŻdy budynek zasilany jest ze złączakablowego ZK-4 umieszczonego w klatce
schodowej.

Linia zasilająca od złączakablowego ZK-4 do wyŁącznika głównego pozos taję baz zmian.

Przewody istniejącej wewnętrznej linii zasilającej naleĘ odłączyć od zacisków
i zdemontować.

6. Wylącznik główny W_G @._Poż.)
Jako wyłącznik główny zastosowano v,,yłącznik typu DILOS 1604 zabudowany w tablicy
TG. Drzwiczki skrzynki wyposazone są w szybkę .

Zbicie szybki umożliwia wyłączenie wyłącznikagłównego i wyłączenie energii elektrycznej
w budynku.

7. Tablice rozdzielcze
7.1. Tablica główna T-G, tablica pomiarowa TL_A i tablica administracyjna T_AI.
Zestaw tablic T-G, TL-A i T-AI jest wykonany w postaci jednej zespolonej konstrukcji
Na tablicy T-G zamontowai lwymienić/: zabezpieczenia główne (rozłączniki
bezpiecznikowe RBK lub RP00 pionów zasilających mieszkania, ochronniki przepięciowe
DEHN port4x255, zabezpieczeniaprzedlicznikowe instalacji administracyjnej _ rozłącznik
bezpiecznikoo.,y z wkładką 50 A.. W tozłącznikach RBK zastosować wkładki
bezpiecznikowe o wartości 63A zwłocz_ne. Na tablicy pomiarowej TL-A zamontowaó tablicę
licznikową TL-3f znadbudową wyposażoną w ogranicznik mocy ETIMAT o wartości 25 A,
stanowiące zabezpieczenia obwodów zasilających tablicę administracyjną .Na tablicach
administracyjnych T-AI zamontowane są urządzeniazabezpieczającei sterujące dla
obwodów zasilanych z tej tablicy. Rodzaj urządzeń, ich rozmies zczęnię oraz schemat
poŁączeflpozostaje zgodnie z istniejącym układem połączeń, obudowa zblachy stalowej..
Poszczególne komory tablicy oddzielone od siebie przegrodami. Drzwiczki wyposażone w
zamki zhuczemNr 9081 lub 1333 lab na kłódki NSM dla konserwatora i energetyki.
oprzewodowanie i wszystkie elementy pod napięciem winny znajdować się pod płytą



8.wLZ, piony i linie zasilające mieszkania

wLZ (piony) zasi|ania mieszkań odrozłącznika bezpiecznikowego RBK do 8 piętra
wykonać przewodami 5xlgY25mm2 w rurze Peschlaizolacyjnej giętkiej typu RVKL36 .

Piony prowadzić, w istniejących wnękach, zatablicami TZP i TP.

Linie zasilaj ące poszczególne mieszkania, na odcinku od tablic T-P do rozdzielnic w
mieszkaniach nie podlegaj ą wymianie.

10. Instalacja oświetlenia administracyjnego
,! Inwestor nie przewiduję zmian w obwodach administracyjnych.

11. ochrona od porażeń elektrycznych i przepięó łączeniowych
Do ochrony odporuŻeń elektrycznychzastosowano system,,szybkiego wyłączenianapięcia''
wyłącznikami ochronnymi w postaci:
- wyłączników nadprądowych S300 i rozłącznikówbezpiecznikowych RP00, RBK dla
ochrony od zwarć i przeciqŻeft,
- wyłączników różnicowo-prądowych P302 dla ochrony od upływności.
Całą instalację w projektowanym zakresie wykonaó z zastosowaniem dodatkowego przewodu
ochronnego PE. Izolacja przewodu ochronnego winna byó koloru Żóho-zielonego. Nalezy
bezwzględnie zachować ciągłośó przewodu ochronnego. Połączenie przewodu PE wykonać z
użyciem śrub z podkladkami spręĘnującymi. Do przewodu ochronnego nale{ przyłączyć
bolce uziemiając e gniazdwtyczkowych, metalowe obudowy lamp i wządzeflelektrycznych'
na których może pojawić się napięcie. Przewodu ochronnego nie nal'ezy łączyĆz przewodem
neutralnym zawyŁącznikami różricowo-prądołvymi. Połączenie to wykonaó na tablicy
głównej.

Zgodnie z notmąPN-IEC 6230 5 -4 :2009, zaprojektowano ochronę przepięciową w zakresie
ochrony przecivłprzepięciowej od wyładowań atmosferyc znychi przepięć łączeniowych. Na
tablicach głównych: TG zapĄektowano ograniczniki przepięó klasy B+C DEHN port
4x255. ograniczniki naleĘ zainstalować zgodnie z zaleceniarni producenta .

Lokatorom posiadającym zainstalowane cenn e urządzenia elektroniczne zaleca się
zamontowanie na instalacji wewnętrznej- w TM lub bezpośrednio w gneŹdzie zasilającym
dodatkowo ochronnik klasy D.

Dla wyrównania potencjałów elektrycznychi eliminacji napięcia dotykowego' w piwnicach
budynku naleĘ wykonać główną szynę ochronną i połączenia wyrównawcze.



S'ynę wykonaó płaskownikięmFelZn 30x3mm ipołączyć jązzaciskiem ochronnym tablicy
T-G a następnie z uziomem zewnętrznym. Do Szyny ochronnej na\eĘ przyłączyć instalację
wod.-kan., c.o.' cwrl i konstrukcję metalową budynku/jeżeli jest to możliwe. Połączenia
wyrównawcze wykonać drutem stalowym ocynkowanym śr.7mm względnie linką
LY 16 mrrf z zastosowaniem zacisków obchwyowych na rury. Szyna winna być
pomalowana na kolor Żoho-zieIony. W pomieszczeniachprzyłącza wod. i c.o. zamontować
szynę zaciskową K12 DEHN. Jako uziom wykorzystaó istniejący uziom przewodu zęrowego
prza złączukablowym lub uziom instalacji odgromowej po uprzednim sprawdzeniu jego

oporności, która nie powinna ptzekaczać wartości R:10 oma. W przypadku braku
istniejącego uziomu lub oporno ści wyŻszej niż podana, naleŻy wykonać uziom
powierzchniowy na zewnątrz budynku, płaskowniki emFe/Zn 30x4mm, z dodatkowymi
sondami punktowymi. Przed uruchomieniem instalacjinaleĘ wykonaó pomiaru oporności
uzięmienia, skuteczności działaniawyłączników ochronnych i ciągłości przewodu
ochronnego w całej instalacji.
Do czasu przystosowania wewnętrznych instalacji w mieszkaniach do nowego s}'stdmu
octnony (dodatkoĘv przewód ochronny PE) w skrzynkach TM. nie naleąv montować

..zerowanieo'.



Obliczenia techniczne .

Zestawienie mocy instalowanych urządzeń:

Do obliczenia mocy zapotrzebowanej i doboru przekrojów przewodów i wie!kości
zabezpieczeń przyjęto następujące założenia :

- moc obliczeniowa odbiorów bytowych12,5 kw l mieszkanie,

- moc odbiorów administracyjnych 0,5 kW / kIatkę,

- moc windy 20 kW,

\.- - Ę - wspótczynnik jednoczesności wg normy N sEP-E-oo2

Suma mocy zainstalowanych urządzeń:

Pr= kl x n x Pr1+ Pa+ Pun = 0,276x24xl2,5+0,5+20,00= 103,30 kW,

P, = 103,30 kW

Przekrój przewodów zasilających budynek SxLgY 70 mm2.

Linia WLZ zasilająca 6 mieszkań - klasa 81.

Pi = 12,5 kW

P, = 12,5 kW

Pwu\z,g,ą= k; X D X P'1 = 0,547 x 6 x 72.5 = 47,025 kW

Przekrój przewodów zasilających 6 mieszkań 5xLgY 25 mmz.



Dobór linii zasilającej .

1. ze wzgledu na obciażenie dlugotrwałe
P;-moc umowna
P, - moc szczytowa

lsśl.

l. - obliczeniowy prąd obciążenia przewodu
l. - wymagana minimalna długotrwata obciążalność prądowa przewodu

2. ze wzgledu na dobór zabezpieczeń
lsŚlBślz
1,>lz/L.45 gdzie l2=ftrx ;,

|r obliczeniowy prąd obciążenia przewodu
l, - wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu
lg_ prąd znamionowy lub prąd nastawienia zabezpieczenia przewodu
l2- wartość prądu obciążenia powodująca zadziałanie zabezpieczenia w okreśIonym

umownym czasie
kz- współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie zabezpieczenia w określonym

umownym czasie
(kz=1,6 dla wktadek bezpiecznikowych lub k2=t,45 dla wyłączników nadprądowych o
charakterystyce B,C,D)

3. ze wzsledu na spadek napiecia
AU%o= zoo/U"f x lg x (RL x cos/ + XL sin@) dla obwodów jednofazowych
LUoń= V3x100/U^ x lg x (RL x cosO + XL sin/) dla obwodów trójfazowych

gdzie l3[A] - obliczeniowy prąd obciążenia przewodu lub kabla
U"r [V]- znamionowe napięcie fazowe
U" [V] - znamionowe napięcie międzyfazowe
cosł- współczynnik mocy
S[mm2]_ przekrój przewodu
L[m]- dtugość lini!
y[m/Qmm2]- konduktywność materlału żył
X1 [A]- reaktancja przewodu
R[o]- rezystancja przewodu, wyrażone wzorami

Xr=x'x L



R=L/vxS
gdzie

x'-reaktancja jednostkowa przewodów, dla linii kablowych x' = 0,08[ o/km]

Można skorzystać z wzorów uproszczonych , gdy s cu ś 50 mm' Iub Snr ś 70 mmz:

AU%o= 200 x E(PxL)/ y x U2 x s dIa obwodów jednofazowych

AlJ%o= 100 x t(PxL)/ y x U2 x s dla obwodów trójfazowych

4. Dobór przewodów i kabli na obciażalność zwarciowa

(kxs)2> t2*t

|2*t[ A2s] - całka Joule'a bezp.mocy / podana przez producenta/.

k IA/mm'Ż] = 115 dla przewodu Cu w izolacji PCV

S I mm2 ]- przekrój żyty.

Dobór liniizasilającej rozdzielnicę RG .

ad l.obIiczeniowy prąd obciążenia linii zasilającej rozdzielnię RG l.= 154,04 A.

l. ś l. ; 164,04 ś I7L- warunek jest spełniony.

Dobrano 5 x LgY 70 mm2, którego obciążalność długotrwata dla pddanych warunków wynosi
lz= L7L A.

ad.2 l. ś lg Ś l.

Is- wartość znamionowa zabezpieczenia przeciążeniowego obwodu, a ten by spetnić warunki
selektywności , powinien być większy lub równy od obliczeniowego prądu obciążenia
przewodu 1..

l,>lJL.45 gdzie l2=fttx ;,

l. =1,6x 2OO{L,45 = 220 A



Wartość zabezpieczenia lg = 200 A - bezpieczniki mocy o charakt.gG , zabudowane w
miejscu podłączenia.

220A> 200> 164,4A

L7L A> 164,04A - warunekjest spełniony.

ad.3 (k x S)2> I 62xT1

|2*t = 1o4o00 A2s - całka Joule'a bezp.mocy o charakt. 8G l' - 200 A.

K = 115 - dla przewodu Cu w izolacji PCV

702xLr52 > 1o4oOO

64,8025x 106 > 0,104 x 106 - Warunek jest spetniony.

ad.4 Sprawdzenie doboru kabla ze wzgIędu na spadek napięcia

bU%o= L73l4oo x 200 x 42,!L x 10_6 = o,34% warunek jest spełniony.

Linię zasiIającą i zabezpieczenia dobrano prawidłowo.

Dobór linii WtZ zasilającei 6 mieszkań .

Dla obliczeń przyjęto moc szczytową zainstalowanych urządzeń o wartości 41,025 kW,
\!- długość przewodów zasilających ostatnie piętro 37 m.

Przyjęto 5 x ĘY 25 mm2.

ad 1. ze względu na obciążenie długotrwałe-przewód układany pod tynkiem W rurze

elektroizolacyjnej - klasa 81. W RG -zabezpieczenie bezpiecznikiem mocy gG ls =93 4.

P, = 41,025 kW

l' -59,28 A Ś l.= $4 A warunek spełniony.



Wartość zabezpieczenia lg = 200 A - bezpieczniki mocy o charakt.gG , zabudowane w
miejscu podtączenia.

2204> 200> L64,44

t7I A> t64,o4 A - warunek jest spełniony.

ad.3 (k x S)'z> l62xT1

|2*t = 1o4o00 A2s - całka Joule'a bezp.mocy o charakt. $G l, = 200 A.

K = 115 - dla przewodu Cu w izolacji PCV

702xLL52 > 104000

64,8025x 106 > 0,104 x 106 - Warunek jest spetniony.

ad.4 Sprawdzenie doboru kabla ze względu na spadek napięcia

LUoń= L73/4oo x 200 x 42,LL x 10-5 = o,34%o warunek jest spełniony.

Linię zasilającą i zabezpieczenia dobrano prawidłowo.

Dobór liniiWLZ zasilającej 6 mieszkań .

DIa obIiczeń przyjęto moc szczytową zainsta|owanych urządzeń o wartości41,025 kW,

!- dtugość przewodów zasiIających ostatnie piętro 37 m.

Przyięto 5 x ĘY 25 mm2.

ad 1. ze wzg!ędu na obciążenie długotrwate-przewód uktadany pod tynkiem W rurze

elektroizolacyjnej - klasa 81. W RG -zabezpieczenie bezpiecznikiem mocy gG l. =63 4.

P' = 41,025 kW

l' -59,28 A ś l.= $4 A warunek spełniony.



ad.2 dobórzabezpieczeń

lrślgŚl.

l.> 69,51A

f.= 94 A> 1,6 x631I,45 = 69,51A

|, =59,28 A ś 13 = $3 Aś l,= 69,51

warunek spetniony.

ad.3 (k x s)2 > t2*t

|2*t = 23700 As2 - całka Joule'a d|a

$G ' lg=$fĄ

S=25mm2

252x 1152 > 23700

zabezpieczenia o charakterystyce

8 265 x 103 ) 23,7 xLo3 Warunek spełniony.

Ad .4 sprawdzenie doboru przewodów ze względu na spadek napięcia.

LU%o= 100 x t(PxL)/ V x U2 x s

Ll)oń= 100 x 41025 x 37155 x 4002 x 25

AUo/o-- 0,689

AUTo= 
^U% 

( linii zasilającej ) + 0,689 = 0,34 + 0,689 =L,029

warunek spełniony.

obliczenia wykonał:

CHRZANÓW grudzień 2o2or
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12. Uwagi końcowe

12.1Uwagi ogólne

a) Instalację elektryczną naleĘ wykonaó zgodnie z pĄektem, postanowieniami Norm
Polskich, przepisów i rozporządzei, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z
szeroko rozumianą wiedzątechniczną i sŻuką inżynierską.

b) Wykonawca jest zobowiryany do ztealjzowania 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.

c) Wykonawca zobowi%any jest uwzględnić w swoim zakresie robót wszelkie
niezbędne drobne konstrukcje wsporcze pod kable, rozdzięlnice, osprzęt iurządzenia,
wszelkie konstrukcje które nie są ujęte w rozwiązartiach systemowych.

d) Wykonawca jest równieŻ zobowiryuny do koordynacji i wykonania połączeitinstalacji
elektrycznych w punktach wykonywanych przezwykonawców innych brarlŻ.

e) Wykonawca moŻe zastosowaó elementy i urządzenia zamienne pod warunkiem
zachowania parametrów co najmniej równoważnych orazuzyskania pozytywnej opinii
inwestora i projektanta.

D Rysunki, schematy, opisy i zestawienia uwzględniają oczekiwany przez Inwestora
standard dla materiałów, urządzeil i instalacji. Wykonawca mozi zaproponować
romitązanie alternatywne ale zobowiązany jest uzyskać jego pisemne zatwierdzenie.
Na rozwią4anie zamienne zobowiryffiLy będzie również opracowaó i przedstawić do
zatwięrdzenia dokumentację zarrienną,skoordynowaną z innymi branżami.

g) Rysunki i część opisowa projektu są elementarni wzajemnie uzupełniającymi się.
Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunk ach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej naleĘ traktować, tak jakby były
ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.

h) Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadaó Polskim
Normom i posiadaó stosowną deklarację zgodności lub posiada ć znakCE i deklarację
zgodności z norrnami ńarmonizowanymi oraz posiaJaó niezbędne atesty tak aby
spełniaó zobowipuj ące przepisy.

i) Do zakresu prac Wykonawcy kaŻdoruzowo wchodzą próby urządzeńi instalacji wg
obowi7ujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności, wskazanego
przęz Inwestora, przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć
również deklarację kompletności wykonanych prac orazzgodności z projektem.



j) W okresie gwarancyjnym' Wykonawca robót elektrycznych ma obowipek zapewnić
I00% serwis wszystkich systemów _ szczegóły wg umowy z Inwestorem.

k) Przed zakupem osprzętu elektrotechnicznego, Wykonawc a zobowiązany j est uzgodnić
z Inwestorem proponowane materiały i uzyskaó ich akceptację.

l) Zestawienie materiałów' przewodów i osprzętu elektroenergetycznego na|eĘ
wykonać na podstawie opisu technicznego, schematów ideowych oraz planów
instalacji ełektrycznych.

m) Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalacje zgodnie z dokumentacjąprojektową
a na wszelkie odstęstwa i mliany winien uzyskać zgodę ptojektanta i Inwestora.

n) Prace zlitązane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji
eleklrycznej mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia. Ponadto wskazane jest przeprowadzarię bięŻących przegĘdów dla
ręcznych wządzefi elektryczny ch, kaŻdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

o) Po wykonaniu instalacji elektrycznych, naleĘ wykonać pomiary odbiorcze w tym
między innymi:

skuteczności szybkieg o vłyłączenia (ochrony przeciwporazeniowej),

rezystancji izolacji kabli i przewodów,

dziaŁaria wyłączników ochronnych różnicowoprądowych'

rezystancj i uziemienia.

12.2 Wficzne wykonania i odbioru robót etektrycznych

Wykonawca robót elektrycznych powinien przed przystąpieniem do prac dpracować:

a) harmonogram wykonywanychrobót'

b) opracowanie planu bezpieczeilstwa i ochrony zdrowiadla osób wykonujących roboty
instalacyjne oraz innych osób zatrudnionych na placu robót'

c) na okoliczność wejścia wykonawcy na teren robót należy spisać odpowiedni protokół.

d) materiały elekĘozne dostarczone przez wykonawcę powinny posiadaó aprobaty
techniczne krajowe lub europejskie. Przed zabudowaniem tych materiałów naleĘ
uzyskaó akceptacj ę inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.3 WyĘczne odbioru

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekazać do odbioru robót następujące dokumenty:



a) projekt powykonawczy,

b) dziennik budowy l jeŻelibył ptzezlnwestora vr,ymaganyl )

c) protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

d) protokółzpomiarów ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeit
wyrównawczych,

e) protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

f) protokół z pomiarów instalacji uziemiającej i odgromowej,

g) pisemne potwierdzenie, że zabudowlane materiały ivrządzenia posiadają aprobaty
techniczne i zostĄ dopuszczone do zabudowy w remontowanych obiektach.

Szczegółowy zakres prób i badań odbiorczych podaje norma PN-lEc 60364-6-61.

13. lnformacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dn. 23.06.2003r
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10.07.2003r.Nr Lzo poz. 1126). oraz niniejszego projektu
wykonawczego.

13.1 Zakres robót

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku
wielorodzinnym.

t3.2 ZagroŻenia przy realizacji robót

W trakcie realizacji inwestycji możliwe jest wystąpienie następujących zagrożeń:
praca na drabinach,

wirujące części maszyn iurządzeńtypu: wiertarki, szlifierki, młoty,

zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w trakcie prac na czynnych
utządzeniach elektrycznych lub w ich pobliżu,

prace ziemne przy montużnl uziomów,

przewrócenie się drabin,

skaleczenia' stłuczenia, zmiażdŻetia,

upadek osób z wysokości (drabiny).



13.3 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót kierujący zespołem lub kierownik robót winien udzielić
instruktażu dla pracowników, instruktaż powinien składać się z:

wymienieniarodzajuwykonywanych robót z dokładnym określeniem ich kolejności,

omówienie rodzaju zagroŻeń dla zdrowia i irycia występujące przy wykonywanych
pracach

omówienia sposobu oznakowania miejsca pracy, zgodnie z projektem orgarrizacji na
czas robót'

omówienia środków ochrony osobistej i sprzętu BHP jakie naleĘ uĘć przy
wykonywanych pracach,

zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom , poszkodowanym podczas
wypadku przl pracy.

13.4 Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy

Zagospodarowanie energetyczne terenu budowy, zapewniające skuteczną ochronę
przeciwporażen iową wymaga, aby:

napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale było ograniczone do wartości 25V
prądu zniennego lub 60V prądu stałego,

gniazda wĘczkowe byŁy zabezpieczone wyłącznikami różricowoprądowymi o
prądzie różnicowym nie większym niŻ 30mA (eden wyłącznik powinien zabezpieczać
nie więcej niŻ6 gniazd wtyczkowych),

do zasilania terenu budowy był stosowany układ sieciowy TN-S,

sprzęt i osprzęt instalacyjny był o stopniu co najmniej IP44, aurządzeniarozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej Ip43,

stosowane na terenie budowy narzędzi orazutządzeń o II klasie ochronności,

mając na uwadze wyżej wymienione zasady ,naleĘ w zasilaniu irozdzialeenergii
elektrycznej, na terenie budowy, wyodrębni ć cztery streĄ,: .

Strefa 1

Teren budowy, gdzle zlokalizowano główną rozdzielnicę zasilającą cały teren budowy.

Dostęp do tej rozdzielnicy powinno się ograniczyć osobom nieupoważnionym, należy oznakować
miejsce lokalizacji rozdzielnicy. ochronę przed dotykiem pośrednim winno zapewnić samoczynne
wyłączenie zasilania w czasie krótszym niż 0,2 sek. Celowe jest zabezpieczenie całego terenu budowy



wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym selekĘwnym o prądzie różnicowym nie większym niż
500mA.

Strefa 2

Strefa ta obejmuje linie zasilające od rozdzielnicy głównej do rozdzielnic budowlanych.

Linie winny być zabezpieczone przed skutkami zwarć i obciążeń. Zaleca się prowadzenie linii
zasilających przewodami oponowymi na napięcie izolacji 750V i odporna na uszkodzenie
mechaniczne.

Strefa 3

Strefa ta obejmuje rozdzielnice budowlane, dźwigowe iprzystawki pomiarowe.

ochronę przed dotykiem bezpośrednim powinna zapewnić izolacja podstawowa iobudowa
izolaryjna o stopniu ochrony co najmniej lP43. ochronę przed doĘkiem pośrednim powinąo
zapewnić samoczynne wyłączenie zasilania w czasie nie przekraczającym 0,2s. Dla sieci 230/400V
rozdzielnice winny być zabezpieczone przed skutkami zwarć i przeciążeń.

Strefa 4

Strefa ta obejmuje odbiornikioświetleniowe, narzędzia ręczne (ruchome), urządzenia budowlane.

Dla tej strefo do ochrony przed doĘkiem pośrednim należy wykorzystać wylączniki
różnicowoprądowe o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA lub odbiorniki, narzędzia i
urządzenia o ll klasie ochronności. Przed doĘkiem bezpośrednim chroni izolacja podstawowa i
obudowy izolacyjne o stopniu ochrony co najmniej lP44. Uzupełnieniu ochrony przed dotykiem
bezpośrednim są wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o prądzie różnicowym nie większym niż
30mA.

prace złiązane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji
elektrycznej, mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne zasilające napędy urządzei meihanicznych winny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczego|ną uwagę naleĘ
zwracać na miejsca wprowadzenia przewodu do urządzenia mechanicznego.
Urządzerua budowlane Z napędem elektrycznym naleĘ poddawać okresowym
kontrolą i przeglądom. Ponadto wskazane jest przeprowadzenie bieżących przeglądów
d|aręcznychurządzeń elektrycznych ,kuŻdoruzowo przed przystąpieniem do pracy.

podstawa prawra opracowania:

' nonna PN- IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ,
instalacje na terenie budowy i rozbiórki.



o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września I999r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach
elektroenergeĘcznych (Dz.U. 80 z I999r., poz.9I2).

13.5 Podsumowanie BIOZ

Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi
normami, katalogami i rozporządzeniami m. innymi:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. IJ. z 1998r., rtr 2I, poz. 94
z później szymi zmianami).

Ustawa z dnia 07 .07.I994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r., rtr 207, poz. 2016
z p óźniej szymi zmi anami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeitstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2O03r.,-nr 1650
z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeilstwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energeĘcznych (Dz. U. nr 80, poz. 9I2 z l999r.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeitstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i vządzeń technicznych do robót ziemnych'
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 11g, poz. 1263 22001r.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac' które
powinny byó wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. w 62, poz. 288
z 1996r.).

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz93 z I972r'.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeilstwa i higieny pracy w zakresie uĄrtkowania maszyn i wządzeń przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. nr IgI, poz. 1596 z 2O02r.).

14. Wykaz norm i przepisów

Dokumentację opracowano zgodnie z obowiązującymiw Polsce normami i przepisamiw
szczególności zgodnie z:

1' Ustawą z dnia 7.o7.t994r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., nr 2O7,
poz. 2016 z późniejszymi zmianami).



2. Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 12.o4.20o2r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2oo2r.,
nr 75, poz .590 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawą z dnia 10.04 .L997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2003r. nr. 153, poz. 1504,
z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzeniem Ministra Gospodarkiz dnia 25.09.2000r., w sprawie szczegółowych
warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów
przyłączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych , ruchu
sieciowego ieksploatacjisiecioraz standardów jakościowych obsługiodbiorców
( Dz. U. z2OO0r. nr 85. Poz. 957 z 2000r.).

5. PN- IEC 60364-1:,, lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymaga n ia podstawowe".

6. PN- IEC 60364 -3: 2000,, lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogólnych charakterystyk".

7. PN- lEc 50354-4-41: 2000,, lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
za pewniająca bezpieczeństwo. ochrona przeciwporażeniowa,,.

8' PN- lEc 60354-4-42: 1999,, lnstalacje elektryczne w w obiektach budowlanych. ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. ochrona przed skutkamioddziaływania cieplnego,,.

9' PN- IEC 60364-4-442:L999 ,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. ochrona przed przepięciami. ochrona instatacji niskiego
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w siecj
wysokiego napięcia".

10' PN- lEc 60364-4-443:1999,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona
przed przepięciami' ochrona przed przepięciami atmosferycznymi iŁączeniowymi,,.

11' PN- IEC 60364-4-43:1999,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. ochrona przed prądem przetężeniowym,,.

12' PN- lEc 60364-4-46:1999,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. odłączanie izolacyjne i łączenie,,.

13. PN- lEc 60364-4-47,,tnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniającej
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. środkiochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym ".

14' PN- lEc 60364-4-473,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona dla
za pewnienia bezpieczeństwa. Stosowa nie środ ków ochrony za pewniającej
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym,,.



15. PN- IEC 60364-4-48L:1994,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wfływów
zewnętrznych".

16. PN- IEC 60364-4-482:1999 ,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowtanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. och rona przeciwpoża rowa"'

17. PN- lEc 50364-5-51:2000,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne ".

18. PN-lEc 50364-5-52:2000,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. oprzewodowa nie,,.

19' PN-lEc 60364-5-523:2001,,lnstalacje elektryczne W obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. obciążalności prądowe długotrwałe przewodów,,.'

20. PN-lEc 60364-5-53:2000,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza ,,.

21. PN-lEc 60364-5-534:2003 ,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażen ia elektrycznego. Urządzenia przed przepięciam i,,.

22. PN-lEc 60364-5_537:t999,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do
odłączania izolacyjnego i łączenia ,,.

23' PN-lEc 60364-5-54:1999,,lnstalacje elektryczne W obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne ,,.

24' PN-lEc 60364-5_56:1999,,lnstalacje elektryczne W obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. lnstalacje bezpieczeństwa,,.

25. PN-lEc 60364-7-to4:1999,,lnstaracje erektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące'specjalnych instalacjilub lokalizacji. lnstalacje elektryczne na
terenie budowy i rozbiórki,,.

26. PN- E- 05010:1991,,Zakresy napięciowe instalacji etektrycznych w obiektach
budowlanych".

27' PN- E- 08501:1988,,Urządzenia elektryczne- tablice i znaki bezpieczeństwa,,.

Zespół projektowy
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Zaświadczenie
o numerre reryfi *acyjnyrn:

MAP-HU-EIF.B9X *

Pan Jerzy Bochenek o nurnerze ewidencyjnym MAP/E/5!781O1

adres zamieszkania ul. Tneb ińska 23/6,32-5m Chnanów

jest członkiem Małopolskiej okręgowei lzby lnżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cyrvilnej.

Ninieisze zaświadczenie jesturażne do dnia 2o21-L2-3L.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowany'n przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2g2GtŻ-23 roku przez:

Mirosław Boryczką Przerrodniczągy Rady Małopokkiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 usta!.rY z dnia 18 wr:eśnia 20ol r. o podrxsie eleltronicznym {Bz. u. 2tx}1 Nr fiX' poz. 1il5o| dane w postaci
elektronlcznei opatrzcne bezpieenyrn podpłsem elektroniczrym weryfi*mrarrym przy ponocy rażnego lrralifiko*anego cer$*atu ę
rółrrołażne pod urł|ędem slc*iów praynydl doku'nemo'n opatrzonym podp*;ar* r'tasnoręcznvmł.l

'llteryfitocjępopraunoćcidanyńrrńniejszynrŃliademiumożmsprndzićłapomocąnumeruteryfikacyjnegozaśuńadczmłana
stronie Polskiej lzby lnźynierów Budor'ni.twa rvry.piib.or8.pl lub kontahując się z biurem rłaściwej okręgowej luby lnżynierów
Budon nlcłwa-
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Zaświadczenie
onumerrereq@yjnym:

MAP-HU.EIF-B9X *

Pan Jerzy Bochenek o numerze ewidenqyinym MAP/lE/st7&lOl

ad res zamieszkania ul. Trzeb ińska 23 l 6,32-500 Chrzanów

jest członkiem Małopolskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada unymagane

ubezpieczenie od od powiedzialności cytvil nej.

Niniejsze zaświadczenie jestważne do dnia 2o21-L2ąl.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrŻone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2a7o-t2-23 roku przez:

Mirosław Boryczko Przerrodniczący Rady Ma}opolskiej okręgo*ei lzby lnżynierów Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustarłrY z dnia 18 urzefuia 2fi}1 r. o podpisie ele*tronicznym (Dz. U. 2oo1 Nr llXt poz. 1il50) dane w postaci
elektronlcznei opatrzore bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikołarym prŻT poillocy ryażnego kwalińkoranego cerqńlotu Ę
ró*ro*ażne pod wrdędem Etuug'tt' pawnyń dokumentom opatr.mYm poappr'l u'tasnoręca'vmi.}

. weryfilracjępoprarłnościdanydrwniniejsaymzaśrrtiixkze'ńumdnasprardzićzapofixlcąnumerurłayfikacyjnęozaśliadczeniana
stronie Polskiej lzby lnżynierór Budorynictga wwu.piib.orgpl lub kontaktując się z Hurem właści*ej otręgowej lrĘ lnłnierów
BudonrnldYa-



Załw l Chranów 31.|22020r'.

'(LAVT,,T}LAo
KoMPLETNoŚCI DoKUMENTACJI

dotvgv: projektu wykonan'czego branĘ elekrycaej dla inwwtycji:

oRemont wewnętrznej instalacji elekfuycznej w budynku mieszkalnym
wielonodzinnym prry ul. Szaflarskiei nr 144,lffir l4B w Nowym Targu.'

oświadczam. że:

Dokumentacja pĄektowa zawarta w opisie Tecłlnicznym jest kompletna w części
elektrycznej, a prryjęte rozwiązania zapewniają spełnienie swej funkcii
Zastosowane w dokumentacji projektowei materiaĘ i uządzenia spełniają
wymagania Polskich Norm i przepisów związanych z ochroną pzeciwpożarową oraz
wymagań jakościorrqych

Dokumentacja spelnia urymagania uŹytkowc
Rozwiązania tedrniczne zawarte w projekcie ą zgodne z dokonanymi uzgodnieniami
z lnwestorem

Dokumentacia projektowa nadaie się do prawidłowego wykonania prac
montażowych

Dokumentację projektową opracowano w trzech oryginatnych egzempla rzach

I
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Zał. nr 2 Chrzanów 31.12.2a20r.

oŚwlaoczEnnn PRoJEKTAI\rTA
o sPoRzĄDzENIU PRoJEKTU zGoDnuE z oBowĘz{'JĄcrnfi PRZEPISAMI

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZFIT'

dotvczv: proje}*u wytonawcrego branz.y elekĘcarej dla inweslycji:

,rRemont wewnętrznej instalacji elektrycznei w budynku migzkalnym
wielomdzinnym przy ul. Szaflarskiei nr 144rl45'l4fBw Nowym Targu.'

Po zapoznaniu Ę z przepisami usta}lry z dnia7 lipa l994r. _ Prawo budowlrne (Dz.U. z
2003r nr 2a7 , poz 2a1,6 z późntelsvlyml '-'nianarri)' 7godnie z arI. 2a usŁ 4 pkt 2 tej ustawy,

oświadczam, żn łłlwprolcl*, którego Inwestorem jest:

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkmiowa w Nowym Targu ul. Kopernika 12.

zostłł sDoruadzony zgodnie z.obowirzntłĆymi pnepisami oraz zasadami wi€dzlr

technirąei w zrksic lpstrlacii elckfiTmei.

Śłviadomy o@owiedziaholści karnej za podanie w niniejs4ym oświadczsniu nieprawĘ zgo&ie z art.

233 Kodeksu Karnęo, po'trviendzam wbsrroręcznym podpisern p'rawdziwo*i ńotrylc',eo oświadczenia

'rą1il
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