










 
 

REMONT POMIESZCZEŃ W DZIEKANACIE  
 

POMIESZCZENIE nr 19A – SOCJAL 
Wykonać roboty zgodnie z załączonym rysunkiem. 
 

1. Wymiana oprawy oświetleniowej – 1 sztuka. 
2. Wymiana wszystkich istniejących gn. i wyłączników na nowe 
3. Demontaż gniazda n/t po prawej stronie oraz demontaż 2 mb korytka. 
4. Montaż dodatkowych gniazd, zgodnie z załączonym rysunkiem.. 

 
POMIESZCZENIE nr 18A – SEKRETARIAT 
Wykonać roboty zgodnie z załączonym rysunkiem. 
 

1. Demontaż istniejących opraw, osprzętu, korytek pcv i instalacji teletechnicznej. 
2. Montaż nowych opraw w miejscach starych opraw  – 4 sztuki. 
3. Wykucie bruzd i przełożenie istniejących przewodów do wykutych bruzd  

– 5 mb + 6 mb. 
4. Wykucie bruzd i doprowadzenie zasilania do kasety podłogowej lub wykonanie 

zestawu gniazd na ścianie przy oknie (3 zestawy PEL). 
 
POMIESZCZENIE nr 18B – (po rozbudowaniu SEKRETARIAT) 
Wykonać roboty zgodnie z załączonym rysunkiem. 
 

1. Demontaż istniejących opraw, osprzętu, korytek pcv i instalacji teletechnicznej. 
2. Wykucie bruzd i przełożenie istniejących przewodów do wykutych bruzd  

– 6 mb. 
3. Montaż 4 szt. opraw oświetleniowych. Wykonanie przełączeń pomiędzy 

oprawami oświetleniowymi celem właściwego podziału oświetlenia.. 
4. Demontaż wyłącznika i przewodów z demontowanej ściany. 

           Roboty do wykonania po zburzeniu ścianki działowej: 
1.    Ułożenie nowej instalacji oświetleniowej w wykutych bruzdach.  

 
POMIESZCZENIE nr 19 – POMIESZCZENIE DZIEKANA 
Wykonać roboty zgodnie z załączonym rysunkiem. 
 

1. Przeniesienie wyłącznika oświetlenia. (Wykucie 12 mb, ułożenie 14 mb 
przewodu, wykonanie podłączeń). 

2. Wykucie bruzd w suficie pomiędzy lampami, ułożenie przewodów 
umożliwiające podłączenie opraw zgodnie z rysunkiem. 

3. Demontaż istniejących opraw, osprzętu, korytek pcv i instalacji teletechnicznej 
4. Wykucie 30 mb bruzd, ułożenie przewodów w bruzdach, zasilenie nowych 

gniazd zgodnie z rysunkiem. Gniazda zasilane z istniejącego gniazda 
(obwodu). 

5. Wymiana 6 szt. opraw oświetleniowych. 
6. Dołożenie 2 zestawów gniazd wtyczkowych  (2 x R4). 

 
POMIESZCZENIE nr 17 – DZIEKANAT STUDIA STACJONARNE 
Wykonać roboty zgodnie z załączonym rysunkiem. 
 

1. Demontaż: istniejących opraw-8 sztuk, osprzętu, korytek pcv i instalacji 
teletechnicznej. 

2. Montaż 6 szt. opraw oświetleniowych w miejscu istniejących wypustów 
zasilających oraz dołożenie 2 szt. wypustów oświetleniowych. 



3. Demontaż 20 mb koryt i ułożenie przewodów w uprzednio wykonanych 
bruzdach. 

4. Wykonanie dodatkowych gniazd wtyczkowych. 
 
POMIESZCZENIE nr 16 – DZIEKANAT STUDIA NIESTACJONARNE 
Wykonać roboty zgodnie z załączonym rysunkiem. 
 

1. Demontaż istniejących  4 opraw, osprzętu, korytek pcv i instalacji 
teletechnicznej 

2. Montaż 4 sztuk nowych opraw. 
3. Montaż dodatkowych 2. gniazd podwójnych przy biurku znajdującym się przy 

wejściu. 
4. Montaż dodatkowych gniazd przy biurku znajdującym się przy oknie oraz  

przy drugim biurku.   
Podział oświetlenia na strefy. 

 
UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASILANIA 230V DLA PUNKTÓW PEL 

1. Zasilanie prowadzić z tablicy T3 znajdującej się na parterze budynku. 
2. Tablicę T3 wyposażyć w 3 wyłączniki różnicowoprądowe z dobezpieczeniem 

B16, charakterystyka A. 
3. Linie zasilające prowadzić w przestrzeni międzysufitowej w piwnicy budynku. 

Przewody w przestrzeni międzysufitowej układać w rurce osłonowej typu 
peszel.   
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