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        Projekt remontu pom. sanitarnych. Segm.D, bud. Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul Jackowskiego 18

   Opis techniczny     
 do projektu  remontu  pomieszczeń sanitarnych w Budynku Starostwa

Powiatowego w Poznaniu, ul Jackowskiego 18, Segment D

   1. Dane ogólne  :  

1.1  Inwestor:  Powiat Poznański. 60-509 Poznań, ul Jackowskiego 18
1.2  Lokalizacja: Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul   
       Jackowskiego 18 - Segm. D,
1.3  Zamierzenie inwestycyjne:  remont pomieszczeń sanitarnych w Budynku

Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul Jackowskiego 18, Segm. D

2. Podstawa opracowania :

- Umowa  ZP.272.00035.2016 część 3  z dnia 22 lipca 2015 r
- Program funkcjonalno uŜytkowy,  uzgodnienia z Inwestorem

- Koncepcja uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja do celów projektowych, oraz wizja lokalna

- Obowiązujące  przepisy,  normy,  informacje  techniczne  producentów

materiałów budowlanych.

- Projekty branŜowe

3. Stan istniej ący pomieszcze ń - przewidywane zmiany :

   Usytuowanie remontowanych pom. sanitarnych w segmencie D:

   na parterze naprzeciw klatki schodowej (- pom. sanitarne S1), 

   oraz na zakończeniu korytarza: -   na patrerze- pom. sanitarne S2

                                                          na I piętrze- pom. sanitarne S3

                                                          na II piętrze- pom. sanitarne S4  

                                                          na III piętrze- pom. sanitarne S5    

   Sanitariaty S2, S3, S4 po remoncie zwiększą nieco zajmowaną powierzchnię

   (kosztem korytarza)

   UŜytkownik systematycznie modernizuję pomieszczenia sanitarne w budynku

   i zakłada, Ŝe kolejne modernizowane pomieszczenia sanitarne zbliŜone będą

    standardem i wyglądem do pomieszczeń juŜ zmodernizowanych.

4. Roboty rozbiórkowe:

-  demontaŜ  istniejącej  armatury,  drzwi  z ościeŜnicami,  ścianek działowych

gipsowo-kartonowych, okładzin ściennych z płytek, łącznie z płytą gipsowo-

kartonową  ułoŜoną  pod  nimi,  modułowych  sufitów  podwieszonych,

nawierzchni posadzek z płytek granito-gresowych.
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5. Przyjęte rozwi ązania projektowe:

  Przewiduje się nowe zagospodarowanie pomieszczeń sanitarnych  

     Projektowane ścianki działowe: systemowe, gipsowo-kartonowe, na ruszcie

z  profili blaszanych, szerokości 5 cm, słupki w rozstawie 40 cm, dwukrotne

(z kaŜdej strony) obłoŜenie płytą gipsowo- kartonową, wodoodporną gr. 1,25

cm . Izolacja wewnątrz ścianki z wełny mineralnej 5 cm

    Posadzki: po skuciu istniejących płytek, uzupełnić ewentualne ubytki w

podkładzie betonowym, oraz wyrównać nawierzchnię  za pomocą  zaprawy

naprawczej,  wykonać  izolację  powłokową  mineralną,  elastyczną,  stosując

matę  wzmacniającą  w  newralgicznych  miejscach  (naroŜa,  przejścia

elementów i instalacji).  Nowe posadzki z płytek o wymiarach 29,7/29,7  ÷

30/30  cm,  klasa  ścieralności  PEI  minimum  IV,  nasiąkliwość  do  3%,

antypoślizgowe klasy minimum R10, odporne na zaplamienia i chemikalia

kolor jasno-szary,  . Spoina w kolorze płytek, wzdłuŜ ścian wykonać spoinę

elastyczną.  Płytki  ułoŜone  na  elastycznym,  wodoodpornym  kleju.  Układ

płytek określony na rysunkach.

  Sufit podwieszony  : we wszystkich pomieszczeniach sufit podwieszony,

ciągły z płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej na systemowym ruszcie z

zimogiętych  profili  blaszanych,  wieszaki  rusztu  kotwione  do  masywnego

stropu. Rozstaw profili rusztu i wieszaków zgodny z wymogami producenta

systemu sufitowego. W suficie przewidziano montaŜ punktowych i liniowych

opraw oświetleniowych. Układ rusztu i  wieszaków dostosować  do układu

opraw.

        Okładzina  ścian:  do  wysokości  2,20  m  ściany  obłoŜone  płytkami

ściennymi  w  kolorze  jasno  i  ciemno-szarym,  wymiar  płytki  podstawowej

29,7/59,7 ÷ 30/60 cm. Spoina w  kolorze jasno-popielatym.  Układ płytek

zgodny  z  rysunkami  projektu.  Płytki  układać  na  kleju  elastycznym,  na

zagruntowanej  powierzchni.  Ściany  powyŜej  2,20m  wykończone  płytą

gipsowo-kartonową,  lub (dotyczy ścian murowanych) tynkiem c/w kat.  III,

szpachlowanym masą  akrylową   i  malowane  farbą  lateksową  w  kolorze

jasno-szarym.  PowyŜej  umywalek  lustro  klejone  do  ściany,  zlicowane  z

płytkami ściennymi

                Drzwi, naświetla:  drzwi drewniane okleinowane,  ościeŜnice blokowe

w kolorze drzwi.  Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych otwierane
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na karty magnetyczne, wyposaŜone w samozamykacze. Dołem w drzwiach

osadzone  tuleje  nawiewne.  Drzwi  do  kabin  wc  wyposaŜone  w  zamek

łązienkowy.  Nad  drzwiami  wewnętrznymi,  drewniane  naświetla,  z  szybą

zmatowioną.  Kolorystycznie  drzwi  dostosować  do  istniejących  drzwi

sąsiednich

            Blaty: Umywalki i zlewozmywaki montowane na blatach z konglomeratu

kamiennego,  ciemno-szarego,  gr  3  cm.  Widoczne  krawędzie  wyoblone.

Blaty  mocowane  na  pod-konstrukcji  z  profili  stalowych  spawanych,

zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez malowanie. Wykończone powłoką

malarską w kolorze ciemno-szarym.

      Przybory sanitarne, armatura: Miski ustępowe ceramiczne, białe, wiszące o

niewielkiej  długości  (~48  cm),  mocowane  do  stelaŜy  podtynkowych  o

niewielkiej  głębokości (~8 cm). Pisuary ceramiczne, białe, o nieznacznym

wysięgu  mocowane  do  stelaŜy  podtynkowych,  ze  spłukiwaniem

podtynkowym  na  podczerwień,   umywalki  podblatowe  (~55  i  ~42  cm)

ceramiczne, białe, z tylnym przelewem, przy nich baterie na podczerwień,

dopasowane  wielkością  do  umywalki,  zlewozmywaki  jednokomorowe  z

ociekaczem  (~60  i  ~80  cm)   z  konglomeratu  granitowego,  z  powłoką

antybakteryjną, kolor jasnoszary. 

       Instalacje: Pomieszczenia sanitarne wyposaŜone są w następujące  

       instalacje: wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody, c.o., wentylacji, elektryczną.

       Szczegółowe rozwiązania instalacji wg projektów branŜowych.

6.  Uwagi  :      

      Zleceniodawca wymaga aby Wykonawca robót budowlanych wykonywał prace

powodujące  hałas poza godzinami pracy Urzędu Starostwa, oraz Ŝeby

codziennie po zakończeniu prac, Wykonawca posprzątał nieporządki

spowodowane swoją działalnością. 

      NaleŜy stosować wyłącznie wyroby i materiały dopuszczone do uŜytku w

budownictwie  uŜyteczności publicznej, posiadające wymagane przepisami

atesty i aprobaty. 

 

opracował: 

mgr inŜ. arch.  Janusz Dubicki  
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Strona tytułowa

INFORMACJA  DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
NAZWA I ADRES   OBIEKTU BUDOWLANEGO:                       

 Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul   Jackowskiego 18

    - Segm. D     - remont pomieszczeń sanitarnych                             

INWESTOR:   
                       
  Starostwo Powiatowe  w Poznaniu, Poznań  ul. Jackowskiego 18

         PROJEKTANT:                                   
                       mgr inŜ. arch.  Janusz Dubicki    upr. bud. 464/87/Pw  

Pracownia Projektowa arch. Janusz Dubicki,  
      60-616 Poznań os. Wł. Łokietka 12 H; 

            

  CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1.  Zakres robót:

-  roboty rozbiórkowe, demontaŜ ścianek, okładzin, drzwi, armatury,  
    sufitów podwieszanych, posadzek
-  roboty murowe i tynkarskie
-  wykonanie izolacji przeciw-wilgociowej, 
-  montaŜ ścianek działowych, sufitów podwieszonych, drzwi, blatów na  
    pod-konstrukcji stalowej
-  wykonanie okładzin z płytek ścian i posadzek, malowanie, spoinowanie
-  prace porządkowe
2.2.  Sposób realizacji robót:
     - Roboty prowadzone całościowo

2.3.   Elementy  zagospodarowania  terenu  ,  które  mog ą  stwarza ć

zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:
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  - nie występują

2.4.  Zagro Ŝenia wyst ępujące podczas realizacji robót  bud.:

  Typowe dla tego typu prac . 

  Potrzeba zachowania właściwych zasad i przepisów BHP przy prowadzeniu

poszczególnych prac, odpowiedniej organizacji, kompetentnego wykonawstwa,

dozoru, oraz właściwego zabezpieczenia miejsca  wykonywania prac.   

2.5. Wskazanie sposobu instrukta Ŝu pracowników:

 pracownicy prowadzący prace powinni być  przeszkoleni w zakresie zasad

BHP  obowiązujących  przy  wykonywaniu  poszczególnych  rodzajów  prac.

Szczególną ostroŜność wykazać podczas prowadzenia prac na rusztowaniach,

lub  pomostach  roboczych,  które  powinny  spełniać  stawiane  im  wymogi

bezpieczeństwa.  

 Obszar  w  którym  prowadzone  będą  prace  naleŜy  wydzielić,  właściwie

oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupowaŜnionych

2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom

-  wygrodzenie  miejsca prowadzenia  prac i  zabezpieczenie   przed dostępem

osób nieupowaŜnionych,

- wydzielenie i  oznaczenie dróg ewakuacyjnych, oraz systematyczna kontrola
ich droŜności
-  zabezpieczenie  moŜliwości  bezzwłocznej  komunikacji  z  punktem  pomocy
lekarskiej,  straŜą  poŜarną  oraz  policją  poprzez  zapewnienie  dostępu
pracowników do telefonu, oraz umieszczeniu w pom. socjalnym w  widocznym
miejscu ich numerów telefonów i adresów
- poszczególne prace powinni wykonywać właściwie wyszkoleni pracownicy, z
aktualnymi badaniami lekarskimi,
-  poszczególne   prace powinny być  właściwie  zorganizowane i  prowadzone
przy uŜyciu sprawnego, spełniającego wymogi bezpieczeństwa sprzętu,
-  naleŜy uŜywać  wyłącznie  materiały dopuszczone do stosowania na terenie
kraju.
- na bieŜąco zabezpieczać stateczność wznoszonych konstrukcji
- prowadzić niezbędną kontrolę instalacji, urządzeń elektrycznych, oraz  
 pozostałego sprzętu
-  pracownicy powinni  być  wyposaŜeni  w odpowiedni  ubiór  i  sprzęt  ochronny

(kombinezony, rękawice, okulary ochronne, kaski)

  Opracowano : Pracownia Projektowa arch. Janusz Dubicki,  Poznań os. Wł. Łokietka 12 H; tel. 600 887 789
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II. OPIS  TECHNICZNY 

Do projektu instalacji sanitarnych remontu sanitariatów budynku Starostwa Powiatowego, 
segment D Poznań, ul. Jackowskiego 18 . 

1. Podstawa opracowania  

1.1.  Zlecenie Inwestora 

1.2.  Obowiązujące normy i przepisy 

1.3.  Podkłady architektoniczne 

1.4. Ustalenia z Inwestorem 

2. Zakres opracowania  

Zakres niniejszego opracowania obejmuje  projekt  instalacji kanalizacji sanitarnej , wody 

zimnej. i ciepłej , instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla remontu 

sanitariatów budynku Starostwa Powiatowego, segment D Poznań, ul. Jackowskiego 18 

3.Opis robót demonta żowych  

3.1. Instalacja wody zimnej i wody ciepłej , instal acja kanalizacji sanitarnej 

W remontowanych sanitariatach znajduje się instalacja wody ciepłej i zimnej .  

Inatalacje te należy całkowicie zdemontować na poszczególnych kondygnacjach 

Ścieki z remontowanych sanitariatów odprowadzane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej 

w budynku. Demontażowi podlega również pion kanalizacyjny od czyszczaka . 

Pozniżej zestawiono przewidywane roboty demontażowe ( większość instalacji ukryta jest 

pod posadzką lub w ścianach. 

Lp Materiał  Ilość Uwagi  
1 Rura PVC Ф110 na ścianach 29 m  
2 Rura PVC Ф50 na ścianach 32,0 m  
3 Wykucie rur w ścianach 2,5 m3  
4 Rura wywiewna 1 szt  
5 Ustęp 9 kpl  
6 Umywalka 10 kpl  
7 Bidet 1 kpl  
8 Wpusty Ф100 6 szt  
9 Zlewozmywak 2 kpl  
10 Rura Ф20 52 m  
11 Rura Ф15 48 m  
12 Baterie umywalkowe 9 kpl  
13 Bateria bidetowa 1 kpl  
14 Bateria zlewozmywakowa 1 kpl  
15 Spłuczki 9 kpl  
16 Elektryczny podgrzewacz ciepłej wody  2 kpl  
17 Zawory czerpalne Ф15 4 szt  
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3.2. Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji  

W remontowanych sanitariatach znajduje się instalacja centralnego ogrzewania .  

Przed grzejnikami zamontowane są zawory termostatyczne z głowicami . 

Lp Materiał          
Ilość 

Uwagi  

1 Rura Ф 15 mm 24 m  
2 Grzejnik płytowy wraz z zaworem i głowicą 

KV22/H=900/L=400 
6 szt  

3 Grzejnik płytowy wraz z zaworem i głowicą 
KV22/H=500/L=400 

2 szt  

4 Wentylatory ścienne 9 szt  
5 Wykucie rur w ścianach 2,1 m3  
 

4.Opis rozwi ązań technicznych  

4.1. Instalacja wody zimnej i wody ciepłej 

Woda zimna i ciepła do sanitariatów zostanie doprowadzona od istniejącej instalacji w piwnicy 

.Piony wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji prowadzić obok pionu kanalizacji sanitarnej . W piwnicy 

na rurociągu wody zimnej i ciepłej montować zawory odcinające , a na przewodzie 

cyrkulacyjnym zawór regulacyjny.  

W sanitariatach podejścia do poszczególnych baterii i do spłuczek  prowadzić w bruzdach. 

Instalację wykonać z rur posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia , powinny one być 

również odporne na ciśnienie 10bar. Na rzutach podano średnice wewnętrzne nominalne . 

Ф25  odpowiada rura miedziana Ф28x1,5 , Ф20  odpowiada rura miedziana Ф22x1 

Ф15 odpowiada rura miedziana Ф18x1 

Przewody wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji izolować pianką poliuretanową gr.2 cm . Stosować 

baterie umywalkowe na podczerwień z baterią litową , dla  pisuarów stosować natynkowe 

zawory do pisuarów z zasileniem bateryjnym. 

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić płukanie i próbę instalacji na ciśnienie próbne p=1,1 

MPa . 

Obliczenie miarodajnego rozbioru wody wg. PN-92/B-0 1706 
Miarodajny rozbiór wody zimnej : 

 - zlewozmywak   wz = 0,07 l/s  szt  5 

 - umywalka    wz = 0,07 l/s  szt  6 

 - dolnopłuk    wz = 0,13 l/s  szt  7 

 - pisuary    wz = 0,30 l/s  szt  1 

      Σwz= 1,98 l/s   

Miarodajny rozbiór wody zimnej  

q = 0,4 ( Σ qn )
0,54 + 0,48 = 0,4 ( 1,98 )0,54 + 0,48 = 1,06 l/s = 3,81 m3/h 

Dla tej ilości wody optymalna średnica rurociągu DN 25  

Miarodajny rozbiór wody ciepłej : 
 - zlewozmywak   wz = 0,07 l/s  szt  5 

 - umywalka    wz = 0,07 l/s  szt  6 

      Σwz= 0,77 l/s   
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Miarodajny rozbiór wody ciepłej  

q = 0,4 ( Σ qn )
0,54 + 0,48 = 0,4 ( 0,77 )0,54 + 0,48 = 0,82 l/s = 2,98 m3/h 

Dla tej ilości wody optymalna średnica rurociągu DN 20 . 

Minimalne grubości izolacji (λ=0,035 W/mK) dla poszczególnych średnic wynoszą : 

 φ15,φ20,φ25      20 mm 

Przy przejściach przez przegrody budowlane grubość izolacji można zmniejszyć o połowę. 

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki z przyborów sanitarnych odprowadzić do nowoprojektowanego pionu PK . Pion  

zaprojektowano rury PVC φ110 , φ75 i φ50 ( podejścia) . Piony PK zakończyć rurą wywiewną 

na dachu . Piony Pd zakończyć zaworem napowietrzającym . Minimalny spadek dla Φ110  

2,0 %. W sanitariatach podejścia do poszczególnych przyborów prowadzić w bruzdach . 

Zaprojektowano umywalki podblatowe z tylnym przelewem , a zlewozmywaki jednokomorowe z 

ociekaczem z konglomeratu granitowego, z powłoką antybakteryjną. 

4.3. Instalacja wentylacji 

W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację grawitacyjną wywiewną dodatkowo 

wspomaganą wentylatorami. W pomieszczeniach WC są to wentylatory łazienkowe  z 

wyłącznikiem zwłocznym załączanym wraz z oświetleniem. Zaprojektowano kanały wentylacyjne 

okrągłe SPIRO. 

Przewidziano następujące ilości powietrza usuwanego z sanitariatów : 

50 m3/h ustęp i 25 m3/h pisuar 

Nawiew do sanitariatów realizowany będzie poprzez otwory w drzwiach . Na parterze w 

pomieszczeniu sanitarnym dla mężczyzn należy udrożnić przewód wywiewny wyprowadzony 

nad dach. 

4.4. Instalacja ogrzewania . 

Po demontażu istniejącej instalacji montować rurociągi w bruzdach . 

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe z wbudowanymi zaworami 

termostatycznymi. 

Na gałązkach powrotnych montować zawory z możliwością spustu 

wody . Gałązki do grzejników z rur miedzianych powinny mieć średnicę Φ15x1 mm .  

Dla odpowietrzenia zładu w najwyższych punktach oraz przy grzejnikach przewidziano 

automatyczne odpowietrzniki . 

Po zakończeniu montażu instalację należy przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej 

p=0,66MPa. Po próbie ciśnieniowej dokonać rozruch na gorąco wraz z regulacją zładu .  

 

UWAGA : 

 

Na koniec pracy ka żdego dnia nale ży posprz ątać, a prace powoduj ące hałas nale ży 

wykonywa ć poza godzinami pracy urz ędu, oraz w dni wolne od pracy. 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  

poszczególnych obiektów: 

 Zakres niniejszego opracowania obejmuje  projekt instalacji sanitarnych remontu 

 sanitariatów budynku Starostwa Powiatowego, segment D Poznań, ul.  Jackowskiego 18  

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  
-Instalacje sanitarne wykonuje się w remontowanych pomieszczeniach. 

3.   Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
 zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

-  Nie występują 
4.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
 budowlanych: 

Podczas wykonywania robót mogą wystąpić zagrożenia związane z wykonywaniem robót 
spawalniczych w budynku , które należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Kontrolę robót spawalniczych prowadzić w trakcie robót oraz po ich zakończeniu . 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
 do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Jedynymi robotami niebezpiecznymi są prace spawalnicze wewnątrz budynku  . Są to 
roboty typowe, mogą je prowadzić pracownicy przeszkoleni. Instruktaż pracowników należy 
przeprowadzić przed rozpoczęciem kolejnego etapu robot oraz każdego dnia przed 
rozpoczęciem robót.  

5.1. Instruktaż powinien określać przede wszystkim: 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożenia, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
- imienny podział pracy, 
- kolejność wykonywania zadań, 
- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.  
O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy 
stosować w czasie trwania prac, osoba kierująca robotami powinna poinformować 
pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo 
w jego sąsiedztwie. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń: 

6.1. Pomieszczenie na zewnątrz będzie stanowiło na czas budowy pomieszczenie socjalne w 
którym należy  umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów : 
- najbliższego punktu lekarskiego 
- straży pożarnej 
- posterunku policji. 

6.2. W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez 
wyszkolonego w tym zakresie pracownika. 

6.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym  

6.4. Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym. 

6.5.  Drogi ewakuacyjne są istniejące. 
6.6. Osoba kierująca robotami obowiązana jest zapewnić ochronę obiektów budowlanych i 

urządzeń technicznych przed gromadzeniem się ładunków i wyładowaniami elektryczności 
statycznej stwarzającymi zagrożenia w środowisku pracy. 

6.7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy: 
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6.7.1. Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach 
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. 

6.7.2.  W czasie transportu, składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych należy 
stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej chroniące pracowników 
przed szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem tych materiałów. 

6.7.3.  Pomieszczenia, środki transportu, zbiorniki i opakowania, w których są stosowane, 
przemieszczane lub przechowywane materiały niebezpieczne powinny być odpowiednie do 
właściwości tych materiałów. 

6.7.4.  Pakowane, składowanie, załadunek i transport materiałów niebezpiecznych z innymi 
materiałami stwarzającymi dodatkowe zagrożenie na skutek wzajemnego oddziaływania 
tych materiałów w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne. 
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1 .  Op i s  t echn iczny 

2 .  Rysunk i  i  p l any :  

 

Rys. E01    Instalacje elektryczne – rzut piwnicy, 

Rys. E02    Instalacje elektryczne – rzut sanitariatu 1 na parterze, 

Rys. E03    Instalacje elektryczne – rzut sanitariatu 2 na parterze, 

Rys. E04    Instalacje elektryczne – rzut sanitariatu na I piętrze, 

Rys. E05    Instalacje elektryczne – rzut sanitariatu na II piętrze, 

Rys. E06    Instalacje elektryczne – rzut sanitariatów 1 i 2 na III piętrze, 

Rys. E07    Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy R segmentu „D” – schemat strukturalny. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 OPIS TECHNICZNY 
 

1 .1 Po ds tawy op racowan ia  

 

- zlecenie Inwestora, 

- inwentaryzacja, 

- projekt wentylacji, 

- uzgodnienia branżowe, 

- obowiązujące przepisy i normy. 

 

1 .2 Przedm io t  i  zak res  op raco wan ia  

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy instalacji elektrycznych w 

sanitariatach na parterze, I, II i III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego (segment D) w 

Poznaniu przy ul. Jackowskiego.  

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

- roboty demontażowe, 

- rozbudowę istniejącej rozdzielnicy R, 

- instalację oświetleniową, 

- instalację gniazd wtyczkowych i zasilania suszarek do rąk. 

 

1 .3 Stan  i s tn ie jący i  rob o ty d emontażowe   

 

Istniejące sanitariaty wyposażone są w instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych. Zasilanie 

instalacji wykonane jest z rozdzielnicy elektrycznej R umiejscowionej w korytarzu na poziomie 

piwnicy. W związku z modernizacją i przebudową sanitariatów istniejącą instalację należy 

zdemontować. Zdemontowane oprawy przekazać inwestorowi.  

 

1 .4 Roz budowa  i s t n ie jące j  r ozd z ie l n i cy R  

 

W wolnych polach rozdzielnicy R należy zabudować dodatkową aparaturę  zgodnie ze schematem  

rys. E07.  

 

1 .5 Ins ta l ac ja  oświe t l en iowa  

 

Instalację oświetlenia zaprojektowano przewodami YDYżo 1,5 mm2 750V układaną p/t w bruzdach 

oraz w rurkach Peschla nas podwieszonym sufitem. W piwnicy przewody ułożyć w korytku 

metalowym perforowanym szer. 100mm mocowanym do sufitu obok istniejącego korytka. Instalację 

wykonać jako szczelną z osprzętem IP44. Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach. 



 

Do oświetlenia sanitariatów zaprojektowano następujące oprawy: 

� A – oprawa liniowa LED do montażu w podwieszonym suficie. Korpus wykonany z profilu 

aluminiowego kol. szary RAL9006; odbłyśnik asymetryczny z wysokogatunkowego 

aluminium, matowe o wysokim stopniu przepuszczania światła, zasilanie 230V, 50Hz, 

statecznik elektroniczny EVG, stopień ochrony IP44, moc 48W, temp. barwowa 4000K, 

długość 1,7m; 

�  A1 – oprawa liniowa LED do montażu w podwieszonym suficie. Korpus wykonany z profilu 

aluminiowego kol. szary RAL9006; odbłyśnik asymetryczny z wysokogatunkowego 

aluminium, matowe o wysokim stopniu przepuszczania światła, zasilanie 230V, 50Hz, 

statecznik elektroniczny EVG, stopień ochrony IP44, moc 24W, temp. barwowa 4000K, 

długość 0,8m; 

� B – oprawa liniowa nad lustrem do montażu natynkowego. Korpus wykonany z profilu 

aluminiowego kol. szary RAL9006; odbłyśnik asymetryczny z wysokogatunkowego 

aluminium, matowe o wysokim stopniu przepuszczania światła, zasilanie 230V, 50Hz, 

statecznik elektroniczny EVG, stopień ochrony IP44, moc 24W, temp. barwowa 4000K, 

długość 0,8m; 

� B1 – oprawa liniowa nad lustrem do montażu natynkowego. Korpus wykonany z profilu 

aluminiowego kol. szary RAL9006; odbłyśnik asymetryczny z wysokogatunkowego 

aluminium, matowe o wysokim stopniu przepuszczania światła, zasilanie 230V, 50Hz, 

statecznik elektroniczny EVG, stopień ochrony IP44, moc 24W, temp. barwowa 4000K, 

długość 0,6m; 

� C – oprawa typu downlight LED przystosowana do montażu w podwieszonym syficie. 

Korpus wykonany z profilu aluminiowego kol. szary RAL9006; odbłyśnik asymetryczny z 

wysokogatunkowego aluminium, matowe o wysokim stopniu przepuszczania światła, 

zasilanie 230V, 50Hz, statecznik elektroniczny EVG, stopień ochrony IP44, moc 16W, 

średnica 235mm; wysokość 156mm, temp. barwowa 4000K. 

 

Przyjęto średnie natężenia oświetlenia 200 lx. Nad lustrami przewidziano oprawy naścienne 

mocowane nad lustrem. Z obwodu oświetleniowego przewidziano zasilanie wentylatorków 

wyciągowych. Załączanie oświetlenia oraz wentylatorów wykonać czujnikami ruchu (ozn. C.R.). 

Wentylatorki powinny posiadać nastawną zwłokę czasowego wyłączenia.  

 

1 .6 Ins ta l ac ja  gn iaz d  w tycz kowych  

 

Instalację gniazd wtyczkowych i zasilania suszarek do rąk  zaprojektowano przewodami YDYp  

2,5 mm2 750V układanymi p/t. W piwnicy przewody ułożyć w korytku metalowym perforowanym 

szer. 100 mm mocowanym do sufitu Instalację należy wykonać jako szczelną z osprzętem IP44.  

Do suszenia rąk zaprojektowano suszarki w obudowie z blachy nierdzewnej o mocy 1600W, 230V  

z wyłączeniem automatycznym po suszeniu rąk pod suszarką.  



 

Suszarka musi być przystosowana do montażu z zasilaczem wychodzącym ze ściany za suszarką. 

Lokalizację gniazd wtyczkowych oraz suszarek pokazano na rysunkach.  

Dla każdego sanitariatu zaprojektowano oddzielny obwód z rozdzielnicy R w piwnicy.  

Dla każdego sanitariatu zaprojektowano zasilanie do zasilacza kontroli dostępu. Przewód należy 

zakończyć zapasem 1,5m nad drzwiami pod sufitem. System kontroli dostępu nie jest objęty 

niniejszym opracowaniem. 

 

1 .7 Ochrona  p rzec iwporażen iowa  

 

Zgodnie z PN – IEC 60364, jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano 

samoczynne dostatecznie szybkie wyłączanie zasilania, w przypadku przekroczenia wartości napięcia 

dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych i różnicowo-

prądowych oraz połączenia wyrównawcze. Zastosowane wkładki bezpiecznikowe i wyłączniki 

samoczynne zapewniają dostatecznie szybkie, zgodne z normą, wyłączenie zasilania. 

Instalację wewnętrzną zaprojektowano  w układzie TN-S.  

Dostępne części przewodzące tj. części metalowe urządzeń, które wskutek uszkodzenia izolacji mogą 

znaleźć się pod napięciem, takie jak: 

- metalowe obudowy silników, aparatów i urządzeń elektrycznych, 

- kołki ochronne gniazd wtyczkowych, 

- metalowe obudowy opraw, 

- metalowe korytka instalacyjne, 

powinny być połączone z przewodem ochronnym. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji.  

 

1 .8 Ochrona  p rzec iwprz ep ięc i owa  

 

Ochrona przeciwprzepięciowa istniejąca w rozdzielnicy R w piwnicy 

 

Opracował: 

Inż. Waldemar Roj 



 

2 INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ 
     

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

obiektów: 

• rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie 

• montaż instalacji wewnętrznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych 

• wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia w obiekcie. 

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

• zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia;  

• zagrożenia przy rozładunku bębna z kablem, 

• zagrożenia przy rozwijaniu kabla z bębna. 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH 

ELEKTROENERGETYCZNYCH: 

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 

odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób 

porażonych prądem elektrycznym. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych; 

 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCIACH: 

Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń 

(rusztowania, pomosty, podnośniki) lub innych właściwych przy tego rodzaju pracach ochron, 

zabezpieczeń oraz drabin przystawnych i rozstawnych i szelek bezpieczeństwa. 

Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący znajdujący się na 

niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy na 

wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się w 

bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były narażone na 

potrącenia przez środki transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne. 

Na terenie wokół rusztowania należy określić i oznakować strefy niebezpieczeństwa o promieniu nie 

mniejszym niż 10% wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszym niż 6m. Pomosty 

drewniane rusztowań powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 1m i powinny być wykonane z desek 

o grubości co najmniej 0,05m. Odstępy między deskami pomostu nie powinny być większe niż 

0,01m. Rusztowanie powinno mieć dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokości powyżej 

1,0m pomost powinien być wyposażony w barierę o wysokości 1,1m, przy czym deska na dole 

bariery powinna mieć szerokość 0,15m. 

 



 

Uwagi: 

• używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

• Instalację wewnętrzną wykonać zgodnie z projektem, normą wieloarkuszową PN – IEC 

60 364 i rozporządzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) „ w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” z późniejszymi zmianami oraz obowiązującymi przepisami.  

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

-  

• drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich, 

• materiałów budowlanych , gromadzenia sprzętu itp., 

• na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż., 

• umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-

informacyjnych. 

5. Z uwagi na pracę w czynnym obiekcie należy zachować szczególne zasady BHP i porządek. 

 

 

 

Opracował: 

Inż. Waldemar Roj 
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