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Warszawa, 21.05.2019 r. 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
Oświadcza się, że niniejsza dokumentacja projektowo - kosztorysowa na potrzeby realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Modernizacja Skweru Ad Astra w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy” 

opracowana na podstawie umowy nr ZZW/B/III/3/2/u-50/19/ZRZ, z dnia 28.02.2019 r.  pomiędzy: 

• Zarządem Zieleni m.st. Warszawy oraz 

• firmą LandAR Projects Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 

Warszawa, reprezentowaną przez Urszulę Ćwiek – właścicielkę, obejmująca swym zakresem (w wersji 

tradycyjnej i elektronicznej): 

• projekt budowlano-wykonawczy - zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 

poszczególnych branż; 

• przedmiar robót (oddzielna oprawa); 

• kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa) 

wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. 

poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Dokumentacja została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

jakiemu ma służyć. Oświadczam, że kopie zamieszczonych w projekcie dokumentów są zgodne z 

oryginałami. 

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 

24/94, poz.83. Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autorów. 

 
 
PROJEKTANT: 

mgr inż. Konrad Jabłoński (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  

nr upr. MAZ/0049/PBE/16) 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. Aleksandra Świętochowska (uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, nr upr. MAZ/0283/PWOE/14) 
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UPRAWNIENIA I IZBA PROJEKTANTA 
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UPRAWNIENIA I IZBA SPRAWDZAJĄCEGO 
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UZGODNIENIE PROJEKTU Z ZARZĄDEM DRÓG MIEJSKICH 

 



Modernizacja Skweru Ad Astra w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 

11 | S t r o n a  
LandAR Projects Sp. z o.o. ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa 

 

 



Modernizacja Skweru Ad Astra w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 

12 | S t r o n a  
LandAR Projects Sp. z o.o. ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa nr ZZW/B/III/3/2/u-50/19/ZRZ, z dnia 28.02.2019 r. zawarta pomiędzy Zarządem Zieleni  

m.st. Warszawy z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Hoża 13a, a firmą LandAR Projects Sp.z.o.o., z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowaną przez 

Urszulę Ćwiek – właścicielkę; 

• Mapa sytuacyjna w skali 1:500, sporządzona przez uprawnionego geodetę ; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.); 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1332 z 

późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 

130, poz. 1389); 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

1.2. NAZWA I ADRES OBIEKTU 

Przedmiotem opracowania jest skwer na rogu ulic Afrykańskiej i Egipskiej w Warszawie. 

Działka nr ewidencyjny 19, obręb 3-01-17. 

1.3. ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

05-077 Warszawa, ul. Hoża 13a 

1.4. AUTORZY PROJEKTU                                                              

 
PROJEKTANT: 

mgr inż. Konrad Jabłoński (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  

nr upr. MAZ/0049/PBE/16) 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. Aleksandra Świętochowska (uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, nr upr. MAZ/0283/PWOE/14) 
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1.5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zasilania opraw oświetlających pomnik 

znajdujący się na skwerze na rogu ulic Afrykańskiej i Egipskiej w Warszawie 

1.6. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 

 
• CZĘŚĆ OPISOWA 

• RYSUNKI: 

1. E-1 Plan sieci elektrycznych - Projekt Budowlano-wykonawczy (1:250); 

2. E-2 Schemat szafki oświetleniowej SOA - Projekt Budowlano-wykonawczy.  

2.  ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

W celu zasilenia opraw oświetlających pomnik należy: 

• na istniejącym słupie oświetleniowym numer 39978 na ulicy Afrykańskiej zamontować skrzynkę 

oświetleniową SOA z wyposażeniem zgodnie z rysunkiem E-2, 

• w słupie oświetleniowym nr 38878 należy wymienić tabliczkę słupową na nową z dwoma 

zabezpieczeniami, jako zabezpieczenie zastosować wyłącznik nadmiarowo prądowy 2A typ C, 

• skrzynkę SOA należy zasilić z nowego zabezpieczenia w słupie oświetleniowym nr 38878, 

• ze skrzynki SOA należy poprowadzić kabel do opraw doziemnych na trasie zgodnie  

z rysunkiem E-1, 

• w miejscach skrzyżowania lub zbliżenia projektowanego kabla z innymi sieciami jak inne kable 

elektroenergetyczne lub telekomunikacyjne, należy prowadzić go w rurze ochronnej Ø110. 

3.   PARAMETRY ZASTOSOWANEJ OPRAWY DEKORACYJNEJ  

Oprawa dekoracyjna musi spełniać następujące parametry: 

• moc oprawy: 12W, 

• strumień oprawy 750lm, 

• skuteczność 62 lm/W, 

• temperatura barwowa 3000K, 

• kąt świecenia 45 stopni, 

• montaż: w podłożu, 

• obudowa: stal nierdzewna, aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo, 

• kolor: czarny,  

• klosz: szyba hartowana,  

• efektywność zasilacza: >75%,  

• zasilanie: 220-240V 50/60Hz, 

• zawiera źródło światła: tak,  

• rodzaj osprzętu: Zasilacz LED w oddzielnej puszce (w komplecie),  

• rozsył światła: cyrkularny,  

• sposób świecenia: bezpośredni,  

• żywotność (L70B50): 50 000 h,  
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• zakres temperatury pracy: -30˚C ... +40˚C,  

• stopień szczelności: IP67, 

• ochrona przed uderzeniem: IK10. 

 

 

4.   KABLE ELEKTROENERGETYCZNE 

Kable układane będą bezpośrednio w ziemi na głębokości min. 0,7m, a przypadku przejść kabli pod drogami 

należy je układać na głębokości min. 0,8m na co najmniej 0,1m podsypce z piasku linią falistą. Co 10m jego 

długości przymocować opaski informacyjne kablowe z podaniem typu, przekroju, roku ułożenia oraz trasy 

przebiegu kabla. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 0,1m, a następnie warstwą 

gruntu rodzimego grubości co najmniej 0,15m. Całość przykryć folią ochronną PCV koloru niebieskiego, 

wyrównać ziemią rodzimą do poziomu gruntu, a po zagęszczeniu gruntu doprowadzić teren do stanu przed 

robotami. Przy skrzyżowaniach kabla z innymi sieciami np. wodociągową, gazową itd. kabel należy układać 

w rurze ochronnej o średnicy wewnętrznej min. 110mm.  

Przy układaniu kabli powinny być spełnione wymagania normy PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. 

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do realizacji niniejszego projektu muszą posiadać 

świadectwa, atesty i aprobaty wymagane polskimi przepisami. 

5.   ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Opis Ilość 

1 Oprawa dekoracyjna doziemna 4 sztuki 

2 Skrzynka oświetleniowa SOA 1 komplet 

3 
Tabliczka słupowa z dwoma zabezpieczeniami (wraz z nowym 
wyłącznikiem nadmiarowoprądowym  2A  typu C 

1 komplet 

4 Kabel YKY 2x10mm2 45 metrów 

5 Rura ochronna karbowana dwuścienna Ø110  13 metrów 
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6.   UWAGI OGÓLNE 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać się z dokumentacją. Realizacja opisanych 

instalacji powinna odbyć się przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownymi 

zaświadczeniami. Instalacje muszą spełniać odpowiednie wymagania opisane w Polskich Normach. 

Instalacja elektryczna powinna spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i pożarowego.  

Wykonawca po sporządzeniu prac, powinien sporządzić odpowiednią oraz kompletną dokumentację 

powykonawczą wraz z kompletem pomiarów. Wszystkie użyte materiały muszą mieć odpowiednie certyfikaty, 

atesty i dopuszczenia. Wszystkie materiały przed montażem muszą uzyskać akceptację Inwestora. 


