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1. WSTĘP
1.1.Uwagi wstępne
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami
dotyczącymi projektowanej inwestycji, w tym : warunkami technicznymi przyłączenia, decyzją o
warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę itp. W przypadku jakichkolwiek niejasności wykonawca
zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie do Inwestora.
Podstawą do wykonania robót jest zatwierdzony projekt budowlany
Materiały i urządzenia przedstawione w projekcie są materiałami przykładowymi i dopuszcza się
stosowanie materiałów innego producenta o podobnych parametrach technicznych i
właściwościach użytkowych
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót , które zostaną
zrealizowane w ramach zadania w zakresie robót elektrycznych
1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace:
- montaż infrastruktury kablowej
- rozdzielnice energetyczne
- montaż kabli i przewodów
- montaż instalacji oświetlenia
- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego
- instalacja LAN
- Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
1.5. Roboty towarzyszące
Do robót towarzyszących zalicza się:
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów
- działania ochronne zgodne z BHP
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi
- przewóz materiałów do ich wykorzystania
- usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystości
wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.

4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANAIA I ODBIORU ROBÓT BRANZA ELEKTRYCZNA

1.6.Roboty specjalne
Do robót specjalnych zalicza się:
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie
- działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw
- specjalne ( dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych dostarczanych przez
zleceniodawcę
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie.
1.7.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Inwestora Projektu oraz sposób ich
prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp oraz
bezpieczeństwa ruchu.

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Przedstawiciela Menadżera
Projektu.
2.2. Materiały elektryczne - wymagania ogólne
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne zgodne z
Dokumentacją Projektową i ST.
2.3. Kable i przewody
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody: kable
elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielonożółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV,
wg PN-93/E-90401.
Przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą
ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez dodatkowych
osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych, wg PN-87/E90056.
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej. Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na
utwardzonym podłożu.
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2.4. Rozdzielnice nn O,4kV
Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnie powinno być
dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać
poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnie
powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych
podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do
układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i
zielonej.
Rozdzielnice powinny być wykonane w:
I klasie izolacji - rozdzielnice główne i podrozdzielnie w wydzielonych
pomieszczeniach. Rozdzielnice powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów na
zaciski przyłączeniowe Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny,
jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnie. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni
na drzwiczkach.
2.5. Osprzęt instalacyjny
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999. Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną
eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda
wtyczkowe powinny być wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu
powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Osprzęt powinien
być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:
. przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci;
. zapaleniem;
. uderzeniem.
Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:
natynkowy szczelny. i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów
stosowanych podczas robót.
2.6 Roboty montażowe
Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem organizacji opracowanym przez
Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące projektowanych instalacji elektrycznych
wnętrzowych
Wstęp
Bez względu na rodzaj inst. i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty
podstawowe:
• trasowanie,
• montaż urządzeń i osprzętu
• łączenie przewodów,
• podejście do odbiorników,
• przyłączania odbiorników,
• montaż kabli
• ochrona przed porażeniem,
• próby montażowe,
• koordynacja robót.
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Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach prostych.
Łączenie przewodów
1. W instalacjach elektrycznych -łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
2. W przypadku gdy odbiorniki mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,
sposób przyłączenia należy wykonać z instrukcją dla zachowania warunków gwarancji.
3. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia.
4. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.
5. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek,
pomiędzy oczkiem, a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki
metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.
6. Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń
mechanicznych.
Podejścia do odbiorników
l. Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
2. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach ochronnych.
Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.
Przyłączanie odbiorników
l. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.
2. Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Wykonać je dla odbiorników stałych,
przymocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom.
3. Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji np. przez założenie tulejek izolacyjnych.
4. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiorników muszą być chronione.
5. Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do
prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły
przed lub za zaciskiem.
6. Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać
przyłączenie ich do dowolnego zacisku.
7. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, należy izolować
i unieruchomić.
8. Na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach
umieścić symbole żył zgodnie ze schematem. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie
mogły zsunąć się lub spaść pod własnym ciężarem.
2.6.1 Ochrona przeciwporażeniowa
1. Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub
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nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać w sposób stały.
2. Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych w których jedna z żył spełnia
funkcje ochronną.
3. Zaciski ochronne należy wykonać następująco:
a) zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń i
maszyn elektr. bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną przeciw
porażeniową,
b) zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z
barwą urządzenia, do którego jest przymocowany,
c) zaciski ochronne powinny spełniać wymagania PN.
4. Oznakowania barwne należy wykonywać:
a) oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektr. barwami i cyframi,
b) przewody neutralne oraz przewody uziemienia roboczego - oznakować barwą
zgodnie z PN
c) przewody ochronne - oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie to
realizować przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków o
szerokości od 15 do 100 mm każdy. Izolacja żył powinna być zabarwiona tak aby na
końcach przewodu na długości 15 mm jedna z barw pokrywała co najmniej; 30%, lecz
nie więcej niż 70% powierzchni, a druga pokrywała pozostałą część powierzchni
przewodu,
d) kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza
wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego,
e) dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności
zabarwienia przewodów.
5. Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
a) wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy
umocować i przyłączyć na stałe. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
należy umocować za pomocą śrub lub wkrętów do tablic rozdzielczych lub płyt
montażowych,
b) przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski
łączeniowe tych aparatów,
c) przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe
różnicowo-prądowe, należy izolować jak przewody robocze.
Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikami ani łączyć z przewodem
ochronnym za lub przed wyłącznikiem,
d) gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie obniżone ochronne powinny się różnić od
gniazd wtyczkowych na nie pasowały do gniazd na napięcie nie obniżone.
2.6.2 Próby montażowe:
l. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany
jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj.: technicznego sprawdzenia jakości
wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów poszczególnych
przewodów, instalacji, urządzeń itp. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.
2. Przed przeprowadzeniem prób montażowych należy przygotować następujące dokumenty dla
urządzeń zainstalowanych w stacji:
- protokóły prób jakości przeprowadzanych przez wytwórców lub protokóły odbiorów
technicznych dokonanych u wytwórcy
- dokumentację techniczno - ruchową lub w przypadku jej braku – fabryczne instrukcje
8
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obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury.
3. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowiące m. in.
podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac
rozruchowych.
4. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub l000V; rezystancja izolacji
mierzona między badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym
lub uziemiającym nie może być mniejsza od:
• dla instalacji 230/400V zgodnie z PN
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona
induktorem 1000V nie może być mniejsza od 1 MΩ,
- pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenie działania.
- z prób montażowych należy sporządzić protokół.
2.7. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane
na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć
się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą
wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z PVC.
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.
2.8. Źródła światła i oprawy oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm. Oprawy oświetleniowe
powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać
właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji
powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S.
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być
dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, lj. temperatury
otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:
. przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci;
. zapaleniem
. uderzeniem.
Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. Oprawy powinny być
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż –50C i wilgotności względnej
powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-84/0-791 01.

2.9 Wymagania ogólne dotyczące BHP przy robotach elektrycznych
Przy wykonaniu robót elektrycznych każdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany do
przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. W przypadku wykonywania robót
elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewnić odpowiednio zastosowane
9
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zabezpieczenia i urządzenia ochronne, jak również nadzór w zakresie BHP ze strony użytkownika
obiektu.
Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez
właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami
kwalifikacyjnymi.
3. SPRZĘT
3. 1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Menadżera
Projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadżera Projektu w terminie
przewidzianym kontraktem.
Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót. Wykonawca przystępujący
do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien wykazać się możliwością korzystania z
następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:
spawarki transformatorowej do 500A ,
inny drobny sprzęt montażowy

4. TRANSPORT
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadżera Projektu, w terminie
przewidzianym kontraktem.
4.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
4.2. Środki transportu
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następujących środków transportu:
samochodu skrzyniowego 5-10t,
samochodu dostawczego 0,9t.
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytvvórcę.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna wewnętrzna.
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5. 1. Montaż infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)
Kable elektryczne układać zgodnie z projektem oraz PN. Użyte materiały muszą posiadać wymagane
dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujące infrastrukturę kablową muszą być sprawdzonym
stosowanym na rynku systemem mocowania.
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
właściwych materiałów.
.
Przed montażem kabli wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję obiektu oraz bezkolizyjność z
innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny
być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
ułożenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane
do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie przejścia
obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione przed
uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową
tych elementów.
5.2.Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5 )
Kabel zasilający w energię elektryczna i kable odejściowe z rozdzielnicy głównej należy wprowadzić
poprzez przepusty oraz zamocować pod rozdzielnicą aby zapewnić bezpieczne wprowadzenie ich do
rozdzielnicy. W rozdzielnicy głównej należy przewidzieć minimum 30% rezerwy miejsca dla
dodatkowych aparatów. Wejście i wyjścia kabli z rozdzielnie należy wykonać poprzez listwy
zaciskowe.
5.3. Montaż kabli i przewodów (CPV 45311100-1)
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być
wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewn styk.
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie został pogorszone
projektowane warunki chłodzenia.
Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej:
Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemnie
szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami
nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu.
5.4. Montaż instalacji oświetlenia (CPV 456314320-0 )
Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz w taki sposób aby
zapewnić wymagane parametry oświetleniowe.
Typu opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały podane w
dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji inwestycji będą
wymagały akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego
natężenia oświetlenia i porównywalnych parametrów technicznych.
Instalację oświetlenia należy wykonać zgodnie z projektem
Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego
powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować
poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z
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nimi. Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji
elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na
konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.
Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego
dostęp, gdy jest to niezbędne, dla konswrwacji
- odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczególnych części wyposażenia,
- dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych
zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do
mogących wystąpić przepięć.
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem
maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą wystąpić w
normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach
zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ prądu
przetężeniowego.
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi
oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone.
Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego
wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w
celu szybkiego jego uruchomienia. Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach
podanych w Dokumentacji Projektowej.
5.5. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)
Instalacja LAN
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
właściwych materiałów. Instalację LAN należy wykonać zgodnie z Projektem oraz PN
Części składowe instalacji LAN dla obiektu to:
- Szafka RACK 10 4U kpl
- Skrzynka zewnętrzna przyłączeniowa IP 54
- Rura instalacyjna gładka RB
- Gniazdo pt 2xRJ-45 ekranowane
- Przewód UTP 4x2x0,5
- Komputer z oprogramoweniem WINDOWS 10 kartą graficzną, programem multimedialnym,
edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym, pracujący w wewnętrznej sieci LAN
- klawiatura komputerowa + mysz
- monitor LED 22"
- UPS 1000 W
- Urządzenie wielofunkcyjne laserowe (Drukarka kopiarka skaner - kolor format A3
Urządzenia aktywne dla instalacji internetowej godnie z wytycznymi dostawcy sygnału internetowego
zamontować w szafie RACK 10 4U. Instalacje dla internetu i wewnętrznej sieci LAN wykonać w
rurkach PZV pod tynkiem
Instalacja odgromowa
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
właściwych materiałów. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym i z
PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 613121:2001 .
Części składowe instalacji odgromowej dla obiektu to:
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- zwody poziome i pionowe;
- przewody odprowadzające;
- przewody uziemiające;
- uziomy.
Części urządzenia piorunochronnego mogą być naturalne w postaci przewodzących elementów obiektu
lub sztuczne, zainstalowane na dachu specjalnie do celów ochrony odgromowej.
Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu.
System uziemień przewiduje się istniejący po sprawdzeniu stanu technicznego i wykonaniu pomiarów
rezystancji uziemienia.
Do w/w uziomu należy przyłączyć:
- uziemiania punktu "PE" rozdzielnicy głównej
- główna szynę połączenia wyrównawczego
- uziemienie technologiczne
- metalowe elementy konstrukcji masztu
Należy stosować właściwe środki ochrony uziomów przed korozją
Instalacja ekwipotencjalizacyjna
W obiekcie przewidziano system połączeń wyrównawczych. Do systemu należy przyłączyć wszystkie
metalowe elementy "obce" i "dostępne" .
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Przedstawiciela Inwestora
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie
instalacji elektrycznych.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania
Przedstawicielowi Inwestora zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z
dokumentacją projektową, ST i PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogą być przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do użycia bez badań.
6.2. Instalacja elektryczna wewnętrzna
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:
zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją
techniczną, normami i certyfikatami;
poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany;
prawidłowość wykonania połączeń przewodów;
ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych;
rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym;
pomiar prądów upływowych;
ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów;
próbę biegunowości;
próbę wytrzymałości elektrycznej;
13
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próbę działania;
poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;
spadku napięcia;
sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświetlenia w
poszczególnych pomieszczeniach;
sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw, silników itp.);
prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków
pracy w miejscu ich zainstalowania;
prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;
spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Menadżera Projektu, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny
niezgodności.
6.3. Instalacja odgromowa
Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować:
sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z dokumentacją techniczną, normami
i certyfikatami;
sprawdzenie ochrony wewnętrznej
oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów i materiałów, z którego zostały
wykonane; sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów
odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów i
przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed korozją; ,
pomiar rezystancji uziemienia;
sprawdzenie stanu uziomów;
spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Menadżera Projektu, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.
Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do wybranych przewodów instalacji
piorunochronnej..
Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną.
7. OBMIAR ROBÓT
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania
zamawiającemu częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót
zanikających ( roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie
możliwa).
8. ODBIÓR ROBÓT
8. 1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Menadżera Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
. instalacje elektryczne
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. podłączenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej;
. wykonanie uziomów.
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:
. dziennik budowy,
. projektową dokumentację powykonawczą,
. protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń,
aparatów i oprzewodowania,
. protokóły z dokonanych pomiarów,
. protokoły odbioru robót zanikających,
. certyfikaty na urządzenia i wyroby,
. dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, .
. ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadżera Projektu ustali zakres robót
poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z
Przedstawicielem Menadżera Projektu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9. 1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań.
9.2. Cena wykonania robót obejmuje:
a. prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót,
b. dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
c. wykonanie robót zasadniczych, zgodnie z projektem
d. wykonanie niezbędnych przebić, przepustów
e. wykonanie napraw uszkodzonych elementów
f. montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,
g. uporządkowanie placu budowy po robotach,
h. wykonanie badań i prób pomontażowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-I EC 364-4-481: 1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych .Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa .Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczeństwa .Ochrona przed prądem przętężeniowym .
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych
.Ochrona
dla zapewnienia
bezpieczeństwa
Zastosowanie
środków
zapewniających bezpieczeństwo .Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami
Przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-I EC 60364-4-482: 1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51 :2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-53: 1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-IEC 61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1:2001
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Zasady ogólne. Wybór poziomu ochrony dla u rządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61312-1:2001
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.
PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm)
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór norm)
PN-E-93207: 1998/Az1: 1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki
instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1)
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi
PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco
obowiązujące Normy i uregulowania.
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