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Opis techniczny   
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnych prac 
budowlano- adaptacyjnych instalacji wyposażenia dydaktycznego (zabudowy 

meblowej, urządzeń) związanych z realizacją zadania pn.  
"Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego" w 

budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława 
Tarnowskiego  

w Tarnobrzegu przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10.  

 

- branża elektryczna -  

 

1. Podstawa opracowania  

 

 Zlecenie Inwestora. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

 Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego projektu. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z późniejszymi zmianami)                             

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. ustaw nr 

75, poz. 690). 

 

2. Zakres opracowania. 

Projekt swym zakresem obejmuje remont pomieszczeń parteru 1.23, 1.24A, 1.24, 1.24B, 1.22 i 1.22A i 

pomieszczeń I piętra 2.25 i 2.27 

Wykaz prac: 

1. Wymianę opraw oświetleniowych i łączników  

2. Zmianę sposobu prowadzenia istniejącej instalacji siłowej i strukturalnej 

3. Wykonanie nowej instalacji siłowej gniazd wtyczkowych i instalacji siłowej klimatyzacji 

4. Wykonanie instalacji CCTV 

5. Wykonanie instalacji RTV i czujników gazów 

6. Wykonanie instalacji sieci strukturalnej 

 



 

3. Zakres prac  

 

3.1. Wymiana opraw oświetleniowych i łączników oświetlenia 

Instalację oświetleniową należy zasilić z istniejących wypustów oświetleniowych występujących w 

remontowanych pomieszczeniach.  

Pomieszczenie 1.22 + 1.22A 

Stan istniejący: Zainstalowano 21 opraw nastropowych 4x18W 

Stan projektowany: Zainstalowanie 12 opraw LED 38W 

 

Pomieszczenie 1.23 i 1.24A 

Stan istniejący: Zainstalowano 9 opraw nastropowych 4x18W 

Stan projektowany: Zainstalowanie 9 opraw nastropowych LED 48W 

 

Pomieszczenie 1.24B 

Stan istniejący: Zainstalowano 6 opraw nastropowych 4x18W 

Stan projektowany: Zainstalowanie 6 opraw nastropowych LED 48W 

 

Pomieszczenie 1.24 

Stan istniejący: Zainstalowano 6 opraw nastropowych 4x18W 

Stan projektowany: Zainstalowanie 6 opraw nastropowych LED 48W 

 

Pomieszczenie 2.27 

Stan istniejący: Zainstalowano 9 opraw nastropowych 4x18W 

Stan projektowany: Zainstalowanie 9 opraw nastropowych LED 48W 

Opcjonalnie:  zainstalowanie 5 opraw architektonicznych zwieszanych 60W 

 

Pomieszczenie 2.25 

Stan istniejący: Zainstalowano 12 opraw nastropowych 4x18W 

Stan projektowany: Zainstalowanie 12 opraw nastropowych LED 48W 

Opcjonalnie:  zainstalowanie 5 opraw architektonicznych zwieszanych 60W 



 

W niniejszym opracowaniu kierując się wytycznymi zleceniodawcy i użytkownika ograniczono się do analizy 

wymiany punktów świetlnych bez uwzględnienia wymiany przewodów i rozdzielnic elektrycznych. Zakłada 

się zmniejszenie mocy zainstalowanej opraw oświetleniowych w związku z czym nie ma konieczności 

ponownego doboru oprzewodowania. Przy doborze opraw uwzględniono wymogi normy PN-EN 12464-I 

przyjmując minimalne natężenie oświetlenia na poziomie min 500lx. Niewykorzystane wypusty 

oświetleniowe należy zabezpieczyć lub odłączyć i zamaskować Łączniki oświetlenia należy wymienić na 

nowe. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych przedstawiono na rys .E-1  Istniejące obwody oświetleniowe 

należy poddać kontroli wzrokowej oraz pomiarowi rezystancji izolacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

połączenia przewodów w puszkach łączeniowych. Połączenia należy wymienić na nowe typu 

„szybkozłączki”. Niewykorzystane wypusty oświetleniowe w pomieszczeniu 1.22+1.22A należy odłączyć i 

zabezpieczyć. W przypadku negatywnego wyniku badań lub oględzin przewody należy wymienić na nowe. 

W pomieszczeniach 2.25 i 2.27 projektuje się instalację oświetlenia architektonicznego. Nie spełnia ona 

zadania oświetlenia podstawowego a jedynie stanowi uzupełnienie oświetlenia podstawowego.. 

 

 

3.2. Zmiana sposobu prowadzenia istniejącej instalacji siłowej i strukturalnej 

W pomieszczeniach podlegających remontowi mamy do czynienia z dwiema instalacjami gniazd 

wtyczkowych wykonywanych w różnym okresie czasu. Pierwsza stanowi pierwotne wyposażenie budynku i 

została wykonana w roku 2001, została ona wykonana podtynkowo. Drugą instalację stanowi instalacja 

gniazd wtyczkowych, gniazd wtyczkowych instalacji komputerowej i gniazd instalacji logicznej wykonana w 

późniejszym terminie natynkowo w kanałach elektroinstalacyjnych. 

Obie instalację należy zachować z uwzględnieniem wymiany osprzętu elektroinstalacyjnego na jednolity 

pochodzący od jednego producenta. Kanały elektroinstalacyjne natynkowe należy zdemontować a 

przewody zainstalować p/t. Przewody sieci strukturalnych należy montować dodatkowo w karbowanych 

rurach ochronnych. Istniejące obwody przed przystąpieniem do prac należy poddać oględzinom i pomiarom 

rezystancji izolacji. W przypadku niespełniania norm należy wymienić je na nowe.  

 

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys. E-3 i E-4 

 

 

 



 

3.3. Wykonanie nowej instalacji gniazd wtyczkowych i instalacji siłowej klimatyzacji 

 

Projektuje się wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obszarze adaptowanych pomieszczeń. W tym celu 

projektuje się nową rozdzielnicę p/t RSK2, RSK3, RSK4. Rozmieszczenie rozdzielnic przedstawiono na rys. 

E-3, E-4. Schemat rozdzielnic przedstawiono na rys. E-11, E-12, E-13. Należy wykonać zasilanie 

rozdzielnic z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku zlokalizowanej w piwnicy. Projektuje się rozdzielnicę 

min 3x18 modułów min. IP30 II klasa izolacji. WLZy zasilające należy prowadzić wewnątrz klasopracowni 

p/t na korytarzach w listwach elektroinstacyjnych, w piwnicy na istniejących korytkach kablowych. 

 

Instalację odpływową rozdzielnic należy prowadzić p/t. Podejścia do biurek należy wykonać p/y a następnie 

wykonać pojedyncze podejście pod grupę biurek i prowadzić przewody w listach instalacyjnych lub listwach 

grzebieniowych wewnątrz mebli. Gniazda w meblach należy wykonać jako gniazda meblowe całkowicie 

chowane w płycie meblowej. Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys. E-3 i E-4. 

W pomieszczeniu 1.22+1.22A podejście przewodów pod biurka należy wykonać za pomocą podłogowej 

listwy aluminiowej. Listwa nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej ani sprzątaniu 

pomieszczeń.  

 

Należy wykorzystywać przewody YDYżo 3,4 x2,5mm2 w instalacjach wewnętrznych i YKYżo 3x2,5mm2 w 

zasilaniu zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych.  

 

3.4. Wykonanie instalacji CCTV 

 

Z uwagi, iż na obiekcie znajdują się już dwa różne systemy CCTV nie umożliwiające rozbudowy systemu o 

kolejne siedem kamer nie przewiduje się rozbudowy istniejącego systemu CCTV a jedynie możliwość 

zdalnego podglądu za pomocą protokołu http w wyznaczonym miejscu wewnątrz budynku (np. 

pomieszczenia ochrony). Projektuje się kamery w standardzie IP o rozdzielczości optycznej 3Mpix z 

promiennikami IR. Zasilanie kamer odbywa się poprzez przewód sygnałowy U/UTP 4x2x0,5 cat. 6 za 

pomocą systemy PoE (Power over Ethernet) w standardzie 802.3af. Kamera wyposażona w obiektyw 

zmienno ogniskowy, Kąt obiektywu regulowany w zakresie 35-890, kamera wyposażona w cyfrowy d-WDR.  

 

 



 

Dobrano rejestrator cyfrowy 8 kanałowy z 2 dyskami SATA 6TB umożliwiającymi zapis obrazu przez okres 

31 dni z projektowanych kamer. Rejestrator oraz switch PoE zasilony został za pomocą bezprzerwowego 

zasilacza UPS 1500VA umożliwiającego podtrzymanie pracy systemu podczas zaniku zasilania 

elektrycznego. Rejestrator oraz zasilacz buforowy należy zainstalować w szafie wiszącej RACK min 12u. 

Rejestrator umożliwia obsługę protokołu szyfrowanego HTTPS. Projektuje się rejestrator pracujący w trybie 

odizolowanej sieci zamkniętej tak aby uniemożliwić ewentualny niepowołany dostęp do obrazu kamer i 

nagranego materiału. Podgląd zarejestrowanego materiału za pomocą aplikacji klienckiej zainstalowanej na 

komputerze PC. Planuje się wykorzystać istniejący komputer PC. Projektowaną szafę RACK połączyć z 

istniejącą siecią teletechniczną budynku.  

  

3.5. Wykonanie instalacji RTV i czujników gazu 

 

Projektuje się wykonanie indywidualnych instalacji transmisja video w salach dydaktycznych pomiędzy 

projektowani cyfrowymi a biurkiem nauczyciela prowadzącego. Instalację należy wykonać za pomocą 

fabrycznie zakończonych przewodów HDMI, DVI i DPORT. Instalację należy prowadzić podtynkowo. 

Rozmieszczenie projektorów i gniazd przedstawiono na rys. E-9 i E-10. 

 

W pomieszczeniu 1.22+1.22A z uwagi na instalację butli z gazem propan butan projektuje się 

zainstalowanie czujników tlenku węgla i gazu propan-butan. Rozmieszenie czujników przedstawiono na rys. 

E-7. Sygnały z czujników należy wprowadzić do obiektowego systemu SSWiN a następnie poprzez UTA do 

centrum monitoringu. Instalację do czujników należy wykonać przewodem YTDY6x0,5mm2.  

 

3.6. Wykonanie instalacji sieci strukturalnej 

 

W pomieszczeniu 2.25 i 2.27 projektuje się dodatkową instalację sieci strukturalnej. Centralny punkt stanowi 

wisząca szafa RACK 12u wyposażona zgodnie z opisem rys. E-6. W salach 2.25 i 2.27 projektuje się 

wykonanie sieci klienckiej LAN w oparciu o łączność bezprzewodową Wi-Fi. W salach należy zainstalować 

po jednym Access Poincie pracującym w częstotliwości 2,4 i 5 GHz. Urządzenia należy zainstalować w 

okolicy rzutnika cyfrowego jako natynkowe. Istniejącą sieć strukturalną w pomieszczeniach należy 

pozostawić do dalszego użytkowania po wymianie adapterów na zgodny z serią osprzętu wybraną w 



 

pomieszczeniu. Siec strukturalną należy wykonać przewodem U/UTP 4x2x0,5 cat. 6. Rozmieszczenie 

gniazd i elementów sieci strukturalnej przedstawiono na rys. E-6 

 

 

4. Czynności odbiorowe    

Po zakończeniu prac remontowych należy wykonać oględziny oraz próby instalacji a w szczególności: 

-wykonać kompletną dokumentację powykonawczą wraz z atestami i kartami katalogowymi użytych 

materiałów 

-wykonać sprawdzenie rezystancji izolacji przewodów 

-wykonać sprawdzenie samoczynnego szybkiego wyłączenia 

-wykonać sprawdzenia działania zabezpieczeń różnicowoprądowych 

-wykonać pomiar natężenia oświetlenia 

-wykonać uruchomienie i przeszkolić obsługę z zakresu systemu CCTV 

-wykonać próby torów transmisji cyfrowej 

-wykonać próby czujników gazów i współdziałania z SSWiN i UTA 

 

 

5.  Uwagi końcowe. 

   

 Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie. 

 Wszystkie metalowe części urządzeń będących w zasięgu dotyku połączyć metalicznie z szyną. PE 

 Przejścia instalacji przez przegrody pożarowe należy zabezpieczyć za pomocą biernych zabezpieczeń 

pożarowych o odporności ogniowej zgodnej z przekraczaną przegrodą. 

 Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót” , 

zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp , pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu 

niezbędnych zezwoleń formalno-prawnych. 

 Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować elementy i materiały 

posiadające wymagane przepisami atesty , świadectwa i certyfikaty. 

 Ewentualne wątpliwości powstałe przy wykonywaniu prac będących przedmiotem niniejszego 

opracowania należy wyjaśnić z projektantami 



 

 W celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji należy przyjąć rezerwę min 10% 

wartości inwestycji na prace dodatkowe , których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie 

projektu. 

 

6.  Symulacja komputerowa rozkładu natężenia oświetlenia 
































































