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OPIS TECHNICZNY 

 

1.1. Przedmiot opracowania                    

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych 

dla inwestycji „Przebudowa sieci LAN, przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego oraz 

budowa instalacji LAN i zasilania stanowisk pracy i drukarek w Budynku Urzędu 

Statystycznego we Włocławku, położonego przy ul. Piekarskiej 16a w m. Włocławek (87-

800)”. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

− umowa z inwestorem, 

− wizja lokalna, 

− ustalenia z inwestorem,  

− inwentaryzacja budowlana, 

− obowiązujące przepisy i normy. 

 

1.3. Zakres opracowania   

− Przebudowa rozdzielnicy elektrycznej RE-E1 

− Instalacja gniazd wtykowych 230V zasilania stanowisk pracy i drukarek 

− Przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego GPD 

− Instalacja komputerowa LAN stanowisk pracy i drukarek 

− Tory kablowe 

− Ochrona od porażeń 

 

1.4. Normy i przepisy 

− PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

− PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. 

− PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym.  

− PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 



− PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym.  

− PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami dorywczymi 
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i 
niskiego napięcia.  

− PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

− PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 
5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

− PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.  

− PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, 
sterownicze i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowań ogólnych w 
obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej 

− N-SEP-E-007:2019 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach, 
dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień   

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów.  

− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

− PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

− PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i 
przewody połączeń ochronnych.  

− PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: 
Sprawdzanie  

− PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki  

− PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 
Specyfikacja i zapewnienie jakości 

− PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – część II – 
Planowanie i wykonawstwo instalacji 



− PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – część III – 
Planowanie i wykonawstwo instalacji 

− PN-EN 50346:2004/A1:2010  Technika informatyczna – Instalacje okablowania – 
Badanie zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2010r. 

− Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 

− Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 
1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych. 
 

1.5. Przebudowa rozdzielnicy elektrycznej RE-E1 

Istniejąca rozdzielnicę elektryczną RE-E1 zasilania dedykowanego dla stanowisk 

komputerowych zlokalizowana jest na parterze budynku, w przestrzeni komunikacyjnej, 

naprzeciwko wejścia do pom. 07 (portiernia). Rozdzielnica RE-E1 wykonana jest z dwóch 

obudów natynkowych 28-modułowych (łącznie 56-mod.), z drzwiami transparentnymi. W 

związku z koniecznością wymiany i rozbudowy instalacji zasilania stanowisk pracy i 

drukarek, istniejące 3-fazowe wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowo-

prądowe należy zdemontować. Istniejący rozłącznik izolacyjny 3x100A+N, lampki kontroli 

obecności faz oraz 4-polowy ochronnik przepięciowy typu III pozostawić w rozdzielnicy (bez 

projektowanych zmian). Rozdzielnicę RE-E1 należy wyposażyć w 17 sztuk 1-fazowych 

wyłączników nadmiarowo-prądowych z członami różnicowo-prądowymi o prądzie 

znamionowym 16A, prądzie wyzwalającym 30mA, charakterystyce wyzwalania B i czułości 

A. Projektowane wyłączniki instalować na istniejących szynach DIN 35mm i łączyć za 

pośrednictwem szyn łączeniowych o czynnym polu przekroju 16mm2. Projektowane 

wyłączniki oznakować zgodnie ze schematem ideowym E-5. 

 

1.6. Instalacja gniazd wtykowych 230V zasilania sta nowisk pracy i drukarek 

W pomieszczeniach kondygnacji parteru oraz II piętra budynku projektuje się zestawy 

gniazdowe zasilania stanowisk pracy i drukarek jak ukazano na rzutach E-1 oraz E-2. W 

zestawach gniazdowych ZG1 instalować po dwa gniazda 230V/16A 2P+Z typu angielskiego, 

natomiast w zestawach gniazdowych instalować po jednym gnieździe 230V/16A 2P+Z typu 

angielskiego. Stosowanie angielskiego typu gniazd zostało wskazane przez Inwestora. 

Gniazda instalować należy na wysokości 0,30m od poziomu posadzki w adapterach 

modułowych przystosowanych do montażu w dwudzielnych kanałach instalacyjnych (np. 

standardu Legrand Mosaic lub równoważnego). Minimalna wysokość zastosowanych 

kanałów powinna wynosić 65mm, aby możliwy był montaż ww. adapterów.  

Projektowane gniazda 230V stanowisk komputerowych i drukarek zasilać z 

dedykowanych obwodów odbiorczych z rozdzielnicy elektrycznej RE-E1, jak ukazano na 



schemacie E-5, za pośrednictwem przewodów YDYżo 3x2,5mm2. Stosować należy 

wyłącznie przewody o napięciu izolacji min. 450/750V. Przewody prowadzić należy w 

dwudzielnych kanałach instalacyjnych z przegrodą, na zasadach opisanych w pkt. 1.9 

niniejszego opisu technicznego. 

Istniejącą instalację zasilania stanowisk pracy z gniazdami wtykowymi typu 

angielskiego w przestrzeni parteru i II piętra budynku należy w całości demontować.  

 

1.7. Przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego GPD 

Istniejący główny punkt dystrybucyjny (szafę teletechniczną 42U 600x600mm) 

zlokalizowaną na III piętrze budynku w istniejącej serwerowni należy przenieść do 

projektowanej serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku w pom. 08, w miejscu 

wskazanym na rzucie parteru E-3.  

Istniejące panele krosowe należy zdemontować i zastąpić je 24-portowymi panelami 

krosowymi kat. 6 24xRJ45 (4 sztuki), o wysokości 1U. Projektowane panele krosowe 

zainstalować w miejscu demontowanych paneli krosowych (w górnej części szafy 42U). GPD 

wyposażyć należy w kable krosowe F/UTP kat. 6 o długości 2-metrów w ilości 82 sztuk 

(zgodnie z ilością projektowanych gniazd komputerowych LAN). Panele krosowe łączyć z 

portami istniejących switchy zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Inwestora, na zasadach 

ustalonych na budowie. Istniejące kable krosowe zlikwidować. Pozostałe elementy 

wyposażenia GPD zgodnie z wytycznymi Inwestora bez projektowanych zmian.   

Z projektowanej lokalizacji GPD na parterze do istniejącej lokalizacji przenoszonego 

GPD na III piętrze, po trasach zrównoleglonych z przewodami strukturalnymi, ułożyć należy 

kabel koncentryczny typu 5D-FB 50Ω. W istniejącej, likwidowanej serwerowni kabel 

zakończyć zapasem o długości około 40mb (całkowita długość kabla koncentrycznego 

wynosić będzie 70mb). Połączenie wyprowadzonego kabla na III piętrze budynku z 

istniejącymi urządzeniami radiolinii stanowiącej przyłącze Internetowe budynku wg 

odrębnego zadania.    

Projektowany GPD zasilić z dedykowanego obwodu odbiorczego z istniejącej 

rozdzielnicy elektrycznej RE-E1 (obwód F01) za pośrednictwem przewodu YDYżo 

3x2,5mm2. Zastosować przewód o napięciu izolacji min. 450/750V. Wypust zasilający 230V 

wyprowadzić na wysokości około 0,30m od poziomu posadzki i wprowadzić na zaciski 

przyłączeniowe istniejącej listwy gniazdowej zasilającej poszczególne urządzenia GPD.  

 

1.8. Instalacja komputerowa LAN stanowisk pracy i d rukarek 

W pomieszczeniach kondygnacji parteru oraz II piętra budynku projektuje się zestawy 

gniazdowe stanowisk pracy i drukarek jak ukazano na rzutach E-1 oraz E-2. W zestawach 

gniazdowych ZG1 oraz ZG2 instalować po jednym gnieździe komputerowym z modułem 



KeyStone RJ45 kat. 6. Gniazda instalować należy na wysokości 0,30m od poziomu posadzki 

w adapterach modułowych przystosowanych do montażu w dwudzielnych kanałach 

instalacyjnych (np. standardu Legrand Mosaic lub równoważnego). Minimalna wysokość 

zastosowanych kanałów powinna wynosić 65mm, aby możliwy był montaż ww. adapterów.  

Projektowane gniazda komputerowe LAN łączyć za pośrednictwem przewodów 

strukturalnych F/UTP kat. 6 z 24-portowymi panelami krosowymi kat. 6 projektowanymi w 

GPD, w jego nowej lokalizacji. Przewody prowadzić należy w dwudzielnych kanałach 

instalacyjnych z przegrodą, na zasadach opisanych w pkt. 1.9 niniejszego opisu 

technicznego. Schemat przebudowywanej instalacji komputerowej LAN został przedstawiony 

na schemacie E-6. 

Istniejącą instalację komputerowa LAN stanowisk pracy w przestrzeni parteru i II piętra 

budynku należy w całości demontować.  

 

1.9. Tory kablowe 

W przestrzeniach parteru i II piętra budynku projektuje się ułożenie nowych torów do 

prowadzenia instalacji zasilającej oraz instalacji komputerowej LAN stanowisk pracy i 

drukarek, które wykonać należy za pośrednictwem dwudzielnych kanałów instalacyjnych z 

PVC, o wymiarach 65x150mm z przegrodą oddzielającą tor zasilający oraz tor komputerowy 

oraz z pełnymi pokrywami. Zastosować kanały standardu Legrad DLP lub równoważnego o 

analogicznych parametrach technicznych. Kanały mocować należy natynkowo, na metalowe 

kołki rozporowe Ø10mm wg następujących zasad: 

 w przestrzeniach komunikacyjnych w odcinkach poziomych - na wysokości około 

0,30m pod poziomem stropu, 

 na ścianach w których projektowane są zestawy gniazdowe ZG1 i ZG2 - na 

wysokości około 0,30m od poziomu posadzki, 

 w odcinkach pod oknami - na styku ściany z posadzką, 

 zejścia pionowe wykonywać wewnątrz pomieszczeń w których projektowane są 

zestawy gniazdowe – w narożnikach pomieszczeń, na styku ścian. 

Pomiędzy kondygnacjami II piętra a parteru instalacje prowadzić i w istniejącym 

szachcie instalacyjnym, oznaczonym na rzutach E-1 – E-4. Poszczególne elementy koryt 

dwudzielnych łączyć za pośrednictwem oryginalnych elementów takich jak łączniki koryt, 

trójniki, kolana etc., w systemie zgodnym z projektowanym typem koryt.  

 

1.10. Ochrona od pora żeń  

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto szybkie, samoczynne 

wyłączanie zasilania w układzie TN-S. Ochronie podlegają: 

 zaciski ochronne gniazd wtykowych 230V 2P+Z typu angielskiego, 



 inne projektowane metalowe, przewodzące elementy, które w warunkach normalniej 

pracy nie mogą być pod napięciem. 

Dodatkowo jako zabezpieczenie przed porażeniem zastosowano wyłączniki z funkcją 

różnicowoprądową o prądzie wyzwalającym 30mA typu A. 

Żyły PE (w izolacji żółto-zielonej) projektowanych obwodów elektrycznych gniazd 

zasilania stanowisk i drukarek oraz wypustu 230V zasilającego szafę głównego punktu 

dystrybucyjnego łączyć z uziemioną miejscową szyną wyrównawczą, która została 

ówcześnie wykonana w rozdzielnicy elektrycznej RE-E1.  

 

1.11. Uwagi ko ńcowe 

Całość projektowanych instalacji elektrycznych zgodnie z niniejszym opracowaniem 

wykonać za pośrednictwem materiałów posiadających deklaracje zgodności oraz 

dopuszczenia do stosowania na terenie UE. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z 

zobowiązującymi normami wymienionymi w poszczególnych rozdziałach.  

Typy urządzeń poszczególnych instalacji elektrycznych użyte w niniejszej dokumentacji 

budowlano-wykonawczej zostały użyte na potrzeby stworzenia projektu i można je zastąpić 

innymi o identycznych parametrach technicznych, niegorszego standardu, oferowanych 

przez innych producentów. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów o analogicznych 

parametrach technicznych oraz posiadających deklarację zgodności z wymogami krajowymi 

oraz inne, właściwe certyfikaty. Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie 

zaprojektowanych materiałów, urządzeń i aparatów ale pod warunkiem potwierdzenia tych 

zmian stosownym zapisem w dzienniku budowy. Ponadto zmiany te nie mogą pogarszać 

warunków technicznych stanu projektowanego oraz pogarszać bezpieczeństwa ludzi i 

obiektu.  

Po zakończeniu prac elektroinstalacyjnych wykonać niezbędne pomiary elektryczne, tj. 

impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia szyny wyrównawczej 

oraz parametrów wyłączników różnicowo-prądowych. 

 

Projektant: 

                                                                                                 mgr in ż. Piotr Tuleja 

                                                                                                   Bydgoszcz, 15.10.2021r. 

 

 



OBLICZENIA 

 Bilans mocy projektowanych obwodów 

 

Rozdzielnica / tablica RE-E1 

Symbol kabla GWLZ WLZ E1 

Pi [kW] 32,40 

Cos fi 0,95 

Kz 0,70 

Ps [kW] 22,68 

U [V] 400 

Prąd obliczeniowy w obwodzie [ A ] 34,46 

Prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 50 

Typ przewodu 5x LgY 

Konduktywność [m/Ω *mm2] 58 

Ilość żył 1 

Przekrój [ mm2 ] 16 

Długość [ m ] 6 

Spadek napięcia [%] (od RG) 0,09 

Obciążalność długotrwała [katalogowa] 67 

Współczynnik korygujący 0,95 

Obciążalność długotrwała [skorygowana] 64 

Skorygowana wartość zabezpieczenia 48 

Warunek Ib<In<Iz [1] - je śli spełniony  1 

Warunek I2<1,45*Iz [1] - jeśli spełniony  1 

Warunek ΔU < ΔUMAX [2%] [1] – jeśli spełniony  1 

 

Projektowane obwody odbiorcze wyprowadzone z rozdzielnicy elektrycznej RE-E1 zasilone 
zostaną w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej budynku. 

 

Projektant: 

                                                                                                 mgr in ż. Piotr Tuleja 

                                                                                                   Bydgoszcz, 15.10.2021r. 
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PLAN BIOZ 
Informacja dotycz ąca planu BIOZ – Instalacje elektryczne 

 
3.1. Zakres robót 

Prace instalacyjne polegać będą na: 

− wierceniu otworów pod kołki rozporowe, 

− montażu kanałów instalacyjnych dwudzielnych z PVC, 

− prowadzeniu przewodów w kanałach, 

− montażu i podłączeniu aparatury modułowej w tablicy rozdzielczej, 

− montażu i podłączeniu osprzętu elektrycznego, 

− wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony ułożonych przewodów, 

− przeniesieniu szafy głównego punktu dystrybucyjnego i montażu urządzeń w nim, 

− pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

− pomiarów działania wyłączników różnicowo-prądowych, 

− pomiarów rezystancji izolacji przewodów, 

− pomiarów rezystancji uziemień ochronnych, 

− prac wykończeniowych wewnętrznych. 

 

3.2. Przewidywane zagro żenia  

− porażenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody, 

niechlujne połączenia stykowe przy przedłużaczach itp. 

− uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn 

będących w ruchu  - szlifierki kątowe, piły, bruzdownice. 

Wszystkie zagrożenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia robót. 

 

3.3. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników  

− szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – inspektor BHP, 

− instruktaż stanowiskowy – przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – kierownik 

lub wyznaczona osoba, 

− szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy 

− szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku 

 

Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są 

odnotowane w dzienniku szkoleń BHP na budowie. 

 



 

3.4. Wskazania środków zapobiegaj ących zagro żeniu  

− wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, używając  sprawnych technicznie narzędzi i 

atestowanych materiałów zgodnie z ich specyfikacjami, 

− wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

− warunkami pozwolenia na budowę, 

− warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – cz. V 

„Instalacje elektryczne”, 

− rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 06.09.2011 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 173/2011 poz. 1034), z 

późniejszymi zmianami, 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126), z późniejszymi zmianami, 

− instrukcjami montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. 

 

Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy 

przeprowadzić szkolenie dotyczące w/w zagrożeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone 

wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien być zatytułowany „Szkolenie 

stanowiskowe” i zawierać m.in. następujące rubryki: 

− data szkolenia, 

− nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu, 

− nazwisko, imię oraz stanowisko służbowe pracownika nadzoru, przeprowadzającego 

szkolenie ze strony wykonawcy, 

− tematyka szkolenia, 

− podpis szkolonego, 

− podpis szkolącego. 

Wszelkie prace instalacyjne wykonywać przy stwierdzeniu braku obecności napięcia w 

sieci elektrycznej. Wykonywanie prac możliwe jest wyłącznie przez wykwalifikowanych 

pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych niskiego 

napięcia do 1kV oraz będących w sprawności zdrowotnej jak również w stanie wskazującym na 

nie spożycie alkoholu, posiadających odpowiednie techniczne wyposażenie do wykonania robót 

elektroinstalacyjnych. Pracownicy winni mieć aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia co do 

charakteru wykonywanych robót. 



 

Na terenie budowy powinien przebywać przez cały czas pracownik nadzoru średniego ze 

strony wykonawcy. Okresową kontrolę nad prawidłowością wykonawstwa robót wykonuje 

inspektor nadzoru ze strony inwestora. 

Przestrzegać wytycznych producentów kabli, opraw i elementów rozdzielnic w zakresie 

transportu, składowania, montażu itp. W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów 

BHP w zakresie transportu, montażu, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, 

oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. 

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poż należy stosować niepalne ubrania, 

gaśnice proszkowe lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę przenośną. 

 

          Sporządził: 

                                                                                                  mgr inż. Piotr Tuleja 

                                                                                                    Bydgoszcz, 15.10.2021r. 
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