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I OPIS  TECHNICZNY  
 
 
1.             PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
                Przedmiotem opracowania jest Projekt  Budowlany, instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
wewnętrznych w remontowanych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na II piętrze  budynku biurowego  
MEN  zlokalizowanego  Warszawa  ul. al. Szucha 25 
 
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje: 
-   następujące instalacje elektryczne wewnętrzne: 

-     uzupełnienie tablicy  TE2B)  
-     tablicę   2TE  
-     wlz do tablicy   2TE  
-     instalacja oświetlenia podstawowego,  kierunkowego  
-    instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i dedykowanych ( komputerowych) 
-    instalacja siłową do wentylacji  

 
-   następujące instalacje teletechniczne wewnętrzne: 

-     uzupełnienie szafy krosowej SK  na poziomie II pietra  
-     instalacja sieci LAN 

 
Niniejszy projekt swoim zakresem NIE OBEJMUJE : 
             -   pokoju nr 261 
             -   przyległego korytarza   
 
 
2.      ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE 
  
 P. W. opracowano na podstawie następujących założeń: 
- Zlecenia  Inwestora    
-     podkłady architektoniczne  
-     inwentaryzacji wykonanej dla potrzeb projektowych   
-     projektów archiwalnych instalacji teletechnicznych  
-     uwagi Inwestora 
-     obowiązujące przepisy i normy PN - IEC 

 
 

3.      STAN ISTNIEJĄCY  
  
 W chwili obecnej pomieszczenia objęte modernizacja są pomieszczeniami biurowymi wyposażonymi w 
instalacje elektryczne i teletechniczne . Instalacje elektryczne zasilone są z istniejącej tablicy   
elektrycznej  TK2B i TK2B/1   zlokalizowanej  w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie  II piętra, a instalacje 
teletechniczne z istniejącej szafy krosowej SK zlokalizowanej obok tablicy  TK2B    Oświetlenie pomieszczeń 
biurowych wykonane jest żyrandolami ozdobnymi  6 ramiennymi, montowanymi w centralnym punkcie rozety 
sufitowej . Natomiast oświetlenie korytarzy z pomocą  opraw nastropowych, ozdobnych,  montowanych  w 
centralnym punkcie rozety sufitowej. 
Cała instalacja jest w wykonaniu p/t  
 Niniejszy projekt przewiduje demontaż całej instalacji  oraz wymianę osprzętu   z wyjątkiem instalacji 
WIFI  w części korytarzowej 
 
UWAGA- OPRAWY OŚWIETLENIOWE - typy opraw oraz ich lokalizacja zostają bez zmian do dalszej  
                eksploatacji . Niniejszy projekt przewiduje jedynie wymianę instalacji i wymianę żródeł  światła  
                 
 
4.         ZASILANIE,  BILANS MOCY  
  
 Zasilanie - zgodnie z inwentaryzacją oraz wytycznymi służb energetycznych inwestora , projektowana 
instalacja w modernizowanych pomieszczeniach będzie zasilona z projektowanej tablicy  2TE  
Zasilonej  z istniejącej tablicy  TK2B , przewodem typu YKY 5x10 mm 
 
 BILANS MOCY  -dodatkowa mocy    
-   moc obliczeniowa (przyłączeniowa)          Po =  20,0 kW  
-   prąd  obliczeniowy                                     Io =   34,0 A  
Zabezpieczenie w tablicy  R5(0) , rozłącznik bezpiecznikowy 3x40/63A  
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UWAGA    Powyższa moc mieści się w ogólnym bilansie mocy  tablicy  TK2B  i nie powoduje  
                  zmiany układu zasilania  
 
 
5.            ROZDZIELNICE I  TABLICE 0,4 kV  
 
5.1          Rozbudowa tablicy   TK2B 
  
 Na poziomie  II piętra   w wydzielonym pomieszczeniu  zlokalizowana jest  tablica elektryczna TK2B.  
Jest  to tablica w obudowie izolacyjnej  n/t  , IP-44, Tablica będzie rozbudowana o następujące aparaty: 
 - rozłącznik bezpiecznikowy 3x40/63 A      szt  1  
Aparaty będą zainstalowane w istniejącej wolnej przestrzeni  
 
5.2          Tablica    2TE 
  
 Obok tablicy TK2B  będzie zamontowana dodatkowa tablica  2TE .  
Przewiduje się  tablicę naścienną  w obudowie izolacyjnej   typu RN 5x24, IP-44,  
 Tablica będzie wyposażona w  następujące  pola : 
 -  pole zasilające    
 -  pole kontroli napięcia   
 -  pola obwodów oświetleniowych  
 -  pola obwodów gniazdek ogólnych   
 -  pola obwodów  gniazdek komputerowych   
 
5,3             Uwagi  montażowe do  tablic     
  
 Wewnątrz tablic przewiduje się aparaty produkcji Moeller, Legrand,lub inne równorzędne  napięcie 
izolacji 1000V AC,   prąd zwarciowy minimum 10 kA, prąd roboczy maksymalny 100A   
System ochrony TN-S w  tablicach przewiduje się dwie osobne szyny N i PE,  
Ponadto w  tablicach będą zainstalowane ochronniki przepięciowe klasy B/C oraz zintegrowane lampki kontroli 
napięcia (1 moduł).  
 
Podczas  prefabrykacji tablic należy uwzględnić: 

- kolorystyka przewodów łączeniowych – zgodna z normą  
- do połączeń wewnętrznych zastosować  typowe  mostki  grzebieniowe lub  przewód typu LgY 

dokonując połączeń za pomocą końcówki tulejowej rozgałęźnej z izolacją i z możliwością 
podłączenia do aparatu, oraz indywidualnego zaciśnięcia przewodu dochodzącego i 
odchodzącego, przekrój przewodu w zależności od toru prądowego  

- wszystkie aparaty wewnątrz tablic opisać trwale zgodnie ze schematem  
- na zewnątrz tablic wykonać trwałe oznaczenia tablic    
- wszystkie obwody od aparatów   opisać   
- na wewnętrznej stronie drzwiczek wykonać kieszeń na dokumentację  oraz umieścić aktualny 

schemat danej  tablicy, schemat zabezpieczyć przed wilgocią 
Szczegóły patrz schematy poszczególnych tablic  
  
 
6.        INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE  
 
6.1 Oświetlenie podstawowe 
         
 W pomieszczeniach biurowych i na korytarzu przewiduje się pozostawienie istniejących oprawy 
oświetlenia podstawowego.  
W pomieszczeniach biurowych są to żyrandole ozdobne 6 ramienne. 
W żyrandolach będą zamienione źródła światła  na lampy LED 23 W  gwintem E-27   
Na korytarzu  są to oprawy  ozdobne naścienne. 
W oprawach  będą zamienione źródła światła  na lampy energooszczędne  120 W   
zapewniające wymagane natężenie oświetlenia na poziomie co najmniej:   
- 500 lx w pomieszczeniach biurowych   
- 100 lx w ciągach komunikacyjnych i korytarzach 
 
6.2        Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne       

 
Projekt nie przewiduje instalacji na korytarzu  
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6.3                Oświetlenie  awaryjne kierunkowe 
  

Projekt nie przewiduje instalacji na korytarzu  
 
6,4        Sposób wykonania instalacji i sterowanie oświetleniem 
  
 Oprawy oświetlenia podstawowego pozostają w dotychczasowych miejscach  
Sposób montażu opraw oświetlenia  ewakuacyjnego i kierunkowego  
w zależności od specyfikacji warunków w pomieszczeniach oraz rodzaju stosowanych opraw. Podobnie w 
zależności od rodzaju pomieszczeń będzie stosowany osprzęt hermetyczny lub zwykły. Instalacja oświetleniowa 
będzie wykonana przewodem 750V, typu  YDYżo 3x1,5mm2  i YDYżo 4x1,5 mm2 układanymi p/t.  
Sterowanie oświetleniem wewnętrznym:   

-   wszystkie pomieszczenia biurowe, i korytarz   załączanie będą indywidualnie  
    łącznikami przy drzwiach wejściowych 

UWAGA – instalacje w żyrandolach wykonać przewodem typu LgY 1,5 mm2 
 
6.5 Instalacja gniazd jednofazowych ogólnego przeznaczenia 
          
 We wszystkich pomieszczeniach biurowych przewidziano zestawy ścienne oznaczone ZS 
Przeznaczone do stanowisk biurowych  
Zestaw ścienny ZS - 5 modułowy w jednej wspólnej ramce składa się z : 
 -  gniazda ogólne z bolcem ochronnym  1L+N+PE, 16 A., IP-20 szt. 2  
 -  gniazda komputerowe  z bolcem ochronnym  1L+N+PE, 16 A., IP-20 szt. 2  
 -  gniazda logiczne typu RJ-45, podwójne   kat. 6  szt. 1  
 
Dodatkowo przy wejściu  przewidziano pojedyncze gniazda..   
Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym w wykonaniu p/t  typu 1L+N+PE, 16 A. , IP-20 firmy Becker  lub innej 
równorzędnej Gniazda montować na wysokości 0,3 m od podłogi  
Wykonanie instalacji przewodem YDY3x2,5mm2, 750V. układanymi p/t. 
Obwody oświetlenia zasilone będą wydzielonymi obwodami z tablicy  2TE 
 
6.6 Instalacja gniazd jednofazowych komputerowych  
  
 Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym w wykonaniu p/t  typu 1L+N+PE, 16 A. IP-20  + blokada 
mechaniczna . firmy Becker  lub innej równorzędnej Gniazda montować na wysokości 0,3 m od podłogi  
Wykonanie instalacji przewodem YDY3x2,5mm2, 750V. układanymi p/t. 
Obwody oświetlenia zasilone będą wydzielonymi obwodami z tablicy  2TE 
 
6.7 Instalacja do wentylacji wyciągowej / klimatyzacj  
  
 W pomieszczeniach biurowych nie przewiduje się  wentylacji  wyciągowej, do dalszej eksploatacji 
pozostaje klimatyzator  w pokoju nr 289 , o mocy  2,0 kW,  230V . Instalacja będzie wykonana przewodem typu 
YDY 3x2,5 mm  zasilonym z tablicy  2TE 
 
6.8 Ochrona przepięciowa 
  
 Instalacje wewnętrzne w budynku  są   chronione przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi 
za pomocą  istniejących  ochronników przepięciowych, zainstalowanych w rozdzielnicy   2TE.  
 
 
7             INSTALACJE  TELETECHNICZNE WEWNETRZNE .  
 
7.1           Rozbudowa szafy krosowej SK 
        
 W wydzielonym pomieszczeniu na poziomie II pietra  jest zlokalizowana szafa krosowa  SK stanowiąca 
lokalny punkt dystrybucyjny dla tego fragmentu budynku . Jest to szafa przyścienna typu  Rack 19 ”  wielkości  
42 U . W celu podłączenia  82  telefonów , przewiduje się wyposażenie dodatkowe szafy w .  

• panele 19” nieekranowany 24xRJ45 – okablowanie strukturalne poziome, 
• panele 19” wieszaki porządkujące, 

Panele będą zamontowane w istniejącej przestrzeni rezerwowej. 
 
7.2           Instalacja telefoniczna LAN.  
        

Nowa instalacja okablowania strukturalnego poziomego jest to część okablowania pomiędzy istniejącą 
szafą krosową  SK  a gniazdem użytkownika. Okablowanie to stanowi kabel miedziany, czteroparowy w powłoce 
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UTP, kategorii  6  o impedancji 100 Ohm. Kabel z jednej strony zakończony jest na module (gniazdo ) RJ 45 
zlokalizowanym po stronie użytkownika a po drugiej stronie na panelu krosowniczym zlokalizowanym w  
szafie SK   Instalacja telefoniczna obejmuje modernizowane pomieszczenia biurowe  
 Przewiduje się gniazda , podwójne p/t  typu  RJ-45  kat  6 montowane w zestawach gniazdowych  
ściennych . firmy Becker  lub innej równorzędnej  
Instalacja  będzie wykonana przewodem telefonicznym typu UTP 4x2x0,5mm2  kat 6 układanym : 
 - w pomieszczeniach biurowych i korytarzach objętych  modernizacją  p/t w rurce RL-18, RL22 i RL28,  
 
Instalacja od gniazdka będzie sprowadzona do istniejącej szafy krosowej  SK zlokalizowanej na II piętrze   
 
7.3         Instalacja   WI-FI .  
           
 W chwili obecnej  w korytarzu na stropie jest zainstalowany nadajniki WI FI. Nadajnik pozostaje 
istniejący do dalszej eksploatacji   
 
7.3         Instalacja   kontroli dostępu KD .  
           
 W chwili obecnej   pokój  268   jest wyposażony w instalacje  KD . Instalacja pozostaje istniejąca do 
dalszej eksploatacji   
 
ZALECA SIĘ   - na czas remontu pomieszczenia,  instalacje zabezpieczyć przed uszkodzeniem    
 
 
8          PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK POŻAROWY  ( PWP). 
 
 Projektowana instalacja jest objęta  istniejącym   
PRZECIWPOZAROWYM WYŁACZNIKIEM  PRĄDU   PWPpoż..  
 
 
9            ZAGADNIENIA  B.H.P. 
 
               Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną 
kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne w tablicy głównej TG, tablicy administracyjnej TA 
będą dostępne tylko dla upoważnionych osób obsługi i pracowników RWE STOEN. 
Jako system dodatkowej  ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się: 
 w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV – SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE  ZASILANIA, realizowane za 
pomocą rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30 mA. 
Układ sieci po stronie ZE   TN-C, po stronie użytkownika TN-S. 
We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”.  
Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych 
z uziemieniem.     W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy 
pracach na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. Należy wykonać właściwe badania i 
pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych. 
 Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadającym 
właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. Należy opracować instrukcje eksploatacji dla 
instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urządzeń napędowych, elektrycznych urządzeń grzewczych itp. 
 
 
10         OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
            Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odporności pożarowej i obciążenia ogniowego 
budynku podano w tomie  - „ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych 
następujące parametry i cechy projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe budynku: 
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty  
   stosowalności w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o  
   napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu  
   znamionowym 1000V 
b) na klatkach schodowych we wnękach zamykanych przeszklonymi drzwiczkami, zaplombowanej szafki,  
     będzie umieszczony wyłącznik sterowniczy umożliwiający ręczne wyłączenie napięcia zasilania  
    obiektu, wyłącznik ten będzie trwale oznaczony widocznym napisem: „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK 

PRĄDU” 
c) na wypadek zaniku napięcia będą świeciły się oprawy oświetlenia awaryjnego  
    (bezpieczeństwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z własnych źródeł  
     zasilania, pozwalających na świecenie przez 1h 
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d) w miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p. pożar oraz przewodów o średnicy powyżej 40 
mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej  REI 60 i EI 60  przewidzieć przepusty lub uszczelnienia  

      p. pożar o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń  p. pożar  
e) instalacja odgromowa została opisana w punkcie 6.1.11  
 
 
11         WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANEJ  
 
            W niniejszym projekcie ujęto prace poinstalacyjne związane z układaniem przewodów p/t  t.j. : 
 -  kucie bruzd  
 -  zaprawianie bruzd  
W projekcie budowlanym należy uwzględnić; 
-  przecieranie tynków  
-  malowanie  
-  prace porządkowe   
 
 
12         INFORMACJA DOTYCZĄCZA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
 W czasie wykonywania robót budowlano – montażowych objętych zawartością niniejszego 
opracowania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w oparciu o 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
 
1. Zakres robót obejmuje:  

- Rozdzielnice 0,4 kV  
- Sieci kablowe 0,4 kV    
- Instalacje uziemiające 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  
 - istniejące budynki i obiekty na terenie      
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  
 - linie kablowe 15 kV  
 - linie kablowe 0,4kV  
 - istniejące budynki i obiekty na terenie  
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: w czasie prowadzenia robót 
budowlanych występują zagrożenia: 

              -  prace spawalnicze  
          Zagrożenia : 

- porażenie  prądem  
- pożar - prace spawalnicze 
- uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się sprzętem. 

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

- instrukcja BHP stanowiska pracy, 
- aktualne zaświadczenia SEP. 
- badania lekarskie – praca na wysokości . 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń: 

              -   zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do prac instalacyjnych  
                   i do  prac w czynnych obiektach energetyki. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUSZCZAK   SC .  MEN  BIURA  NA   II PIĘTRZE    PW    instal   elektrycz              8  

 

II             OBLICZENIA TECHNICZNE  
 
 

BILANS MOCY          tablica  2TE    
L.p. Specyfikacja odbiorników mocy Moc 

Zainstalowana 
 Pi (kW) 

Współczynnik 
Jednoczesności 
         kZ 

Moc 
Obliczeniowa 
 PO    (kW) 

1  tablica  2TE   20,0 
          
    R A Z E M      20,0 
 
 
Przyjmuję:  moc obliczeniową   Po = 20,0  kW 
Przyjmuję:  zasilanie napięciem 3x230/400 V 
Przyjmuję:   prąd obliczeniowy  Io =   34,0 A 
Zabezpieczenie w tablicy TK2B   , rozłącznik bezpiecznikowy 3x40/63 A 
Kabel zasilajacy YDY 5x10 mm  
 
 

BILANS MOCY          tablica  TK2B    
L.p. Specyfikacja odbiorników mocy Moc 

Zainstalowana 
 Pi (kW) 

Współczynnik 
Jednoczesności 
         kZ 

Moc 
Obliczeniowa 
 PO    (kW) 

1 Dodatkowa  moc , tablica  2TE   20,0 
2 Istniejaca moc     10,0 
          
    R A Z E M      30,0 
 
 
Przyjmuję:  moc obliczeniową   Po = 30,0  kW 
Przyjmuję:  zasilanie napięciem 3x230/400 V 
Przyjmuję:   prąd obliczeniowy  Io =   51,0 A 
 
 
UWAGA    Powyższa moc mieści się w ogólnym bilansie mocy  tablicy  TK2B  i nie powoduje  
                  zmiany układu zasilania  
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III            ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  PODSTAWOWYCH  
 
TABLICE  
 -  dodatkowe  aparaty w tablicy  TK2B    wg  rys nr  05 ( uzupełnienie )                                kpl.      1 
 -  tablica   2TE    wg  rys nr  05                                                                                              kpl.      1 

 
PRZEWODY I KABLE 
 -  przewód kabelkowy 750V, typu YDY 5x10  mm2     mb .     10  
 -  przewód kabelkowy 750V, typu YDY 4 x 1,5 mm2     mb .   150 
 -  przewód kabelkowy 750V, typu YDY 3 x 1,5 mm2     mb.    250 
 -  przewód kabelkowy 750V, typu YDY 3 x 2,5 mm2     mb. 1 560 
 -  przewód kabelkowy 750V, typu LgY 1,0 mm2 ( do żyrandoli )                 mb.    120 
 
 
OPRAWY OŚWIETLENIOWE  
A – lampa  LED 23 W, 230V , 3500 K do istniejącego żyrandola 
      6 ramiennego  6x23W , IP-20                                                                                                   kpl.    60 
 
 
INSTALACJA TELETECHNICZNA   
      -     dodatkowe aparaty w szafie krosowej  SK  wg rys 06                                   kpl.      1 
       -    kabel krosowy  RJ45, kat  6,  1,5 m,                                                                                     kpl.    80 
      -     gniazdo podwójne  p/t typu RJ 45 kat 6 , białe kwadratowe firmy Becker                            kpl.    40 
      -     przewód telefoniczny kat 6  UTP 4x2x0,5 mm2                                     mb  4 400 
      -     rurka osłonowa  RL- 18 mm                                      mb   260 
      -     rurka osłonowa  RL- 22 mm                                      mb   250 
      -     rurka osłonowa  RL- 28 mm                                      mb   250 
      -     puszka instalacyjna  120x120 mm  p/t                                                                                  kpl.     30 
 
 
OSPRZĘT  
        - KORYTARZ –  istniejacy bez zmian    
 
        - POKOJE  –  biały kwadratowy firmy Becker   

- wyłącznik instalacyjny podwójny  p/t 10A, 230V, IP-20                                                     kpl.      10 
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze , p/t 16A, 230V, IP-20  (1L+N+PE)           kpl.    104 

       - gniazdo wtyczkowe  komputerowe DATA16A, 230V, IP-20  (1L+N+PE) + blokada         kpl.     80 
- ramka na 5 modułów  do  gniazdek  p/t                                      kpl.     40 
- ramka na 1 moduł do  osprzętu   p/t                                      kpl.     35 

 
 
DODATKOWE PRACE   
      -     istniejące obwody i instalacje  zabezpieczyć na czas prac remontowych  
             w tym  KD , WIFI                                                                                                                 kpl.      1 
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Warszawa, dnia  18.10.2017 r. 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO 
O KOMPLETNOŚCI PROJEKTU 

W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE Z  
PRZYWOŁANIEM  DZIENNIKA USTAW  DZ. U.  2013 r. 

NR 1409 z późniejszymi zmianami 
 
 
 
OBIEKT :      REMONT POMIESZCZEN  BIUROWYCH ORAZ PRZYLEGŁEGO DO NICH  
                     KORYTARZA  USYTUOWANYCH NA II PIĘTRZE   BUDYNKU MEN 
                      WARSZAWA   al. J.CH. Szucha 25 
 
 
FAZA :           Projekt   Budowlano Wykonawczy            
 
 
BRANŻA  :     Instalacje  elektryczne      
 

 

 Niniejszym oświadczam, że opracowany / sprawdzony przeze mnie Projekt  Budowlano 
Wykonawczy    jest kompletny w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowany został zgodnie z 
warunkami zawartymi w umowie, obowiązującymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami 
wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym, 
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi  
Projekt  może  służyć celowi do jakiego został zamówiony  
 

 
 
Projektant:    Tadeusz   Ruszczak  
Upr bud:   ST-491/84,   izba:  MAZ /IE/5363/01 
 
 
 

 
 




















