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1. Wstpp.
1.1. Przedmiot spec;rfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t.

Przedmiotem bpecyfikacji technicznej wykonanrar odbioru robotzwanej w skr6cie ST
sQ wymagania dotyc4qce remontu instalacji elektrycznych wewnEtrznych w budynku Swietlicy
w miejscowoSci Skorpec, ul. Cmentarna2, gmina Sk6rzec.

1.2. Zakres stosowatria ST.
Specyfikacja Xechniczna wykonania i odbioru rob6t jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontralitory przy zleceniu r reahzacji rob6t wymienionych w punkcie 1 .1.

1.3. Zakres rob6t obfgtych ST.
Ustalenia zaw'Vrte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dotyczq

prowadzenia rob6t zwtqzanych z remontem instalacji elektrycznych wg projektu budowlanego:
REMONT BUDYNKU SWIETLICY

REMONT INSTLACJI ELEKTRYCZNYCH

Projekt budowlany obejmuje:
- demonta? przylqczy' kablowego na slupie rr 2lI0
- demontaZ zlqczab|zptecznikowego na Scianie budynku
- demontazrozdzielhi gl6wnej RG z ukladem pomiarowym,
- demonta? szafl<i z/sllania i sterowania TO oSwietlenia parku,
- demontaZ istniej4cych instalacji elektrycznych w calym budynku,
- demonta? zasilaniai sterowania syrenealarmowq.

b) roboty montazowel
- montaLprzylqcza kablowego na odcinku siup nr 2lI0 - zlqcze ZKP
- montaz zlqcza kablowo-pomiarowego zKP na frontowej scianie budynlcu
- monta? szafki z ro4lqcznikami bezpiecznikowymi i ograni cznrkami przepigc nad zLqczem ZKP,

inkach:

wna RG,
syreny alarmowej.

- monta?rozdzielm RS i RG w budynku,
- wykonanie instalacji oSwietlenta, gntazd 1 og6lnego przeznaczenia,
- morri,a? gniazd 1 fazowych ogrzewania elektrycznego,
- monta? zasilania syreny alarmowej,
- monta2 szafl<i zasilania i sterowania oSwietlenia parku,
- wykonanie instaladji przeciwporaZeniowej i przeciwprzepiEciowej,
- wykonanie instalaqji odgromowej.
Miejscem dostarczailia energii s4 zaciski pr4dowe przewod6w przyl4cza na odej5ciu od linii
zasilaj4cej /slup nr 2'll0l w kierunku instalacji odbiorcy.
Miejsce dostarczania energii stanowi jednocze5nie miejsce rozgraniczenia wlasnoSci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A i instalacji Podmiotu Przyl4czanego / Gmina Skdrzec/.

1.4. Okre5lenia podsfawowe.
OkreSlenia po{ane w niniejszej ST s4 zgodne z obowiqzuj4cymi normami PN-IEC

i,, Przepi s ami Budowy U r zqdzefi El ektro ene r gety c zny ch" .
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1.5. Og6lne wymagania d,otycz4ce rob6t.
Wykonawca rob6[ jest odpowiedzialny za:

- jakoSi wykonania rob6t,
- zgodnoSd zakresu rob6t z dokumentacjq projektow4 i zawar1'4 z Inwestorem umow4,
- zgodno5i wykonania rgbot zniniejsz4 specyfikacj4 techniczn4 wykonania i odbioru rob6t

oraz poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Wymagania formalne.

Do wykonania in$talacji elektrycznychnale?y stosowad materialy zgodne zUstawq
z dnia16.04.2004 - o w)trobach budowlanych. /Dziennik Ustaw nr 92 poz.881l

Do wykonania in$talacj i elektryczny ch nale2y u2ywat przewod6w, sprzgtu,

osprzgtu oraz aparalury I wz4dzef posiadaj4cych dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obro{u i stosowania w budownictwie uznaje sig wyroby, kt6re s4:

- oznakowane CE, co oinacza, 2e dokonano oceny jego zgodnoSciznormqzharmonizowan4
albo europejsk4 aproba{qtecl'nicznq,b4dLkrajow4 specyfikacj 4techniczn4 paristwa czfon- ,
kowskiego Unii Europojskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,uznau4ptzez
Komi sj g Europej sk4 za zgo dn1 z W maganiami p o dstawowymi,

- umieszczone w okreslohym przez Komisjg Europejsk4 wykazie wyrob6w maj4cych
niewielkie znaczenie dlazdrowiaibezpieczeristwa, dla kt6rych producent wydal deklaracjg
zgodnoSci z uznanymi iegulami sztuki budowlanej,

- bznakowane znakiem budowlanym B z zastrzeLeniem art.S. ust.4. w/w Ustawy.

2.2. Wymagania techniczne.
Do wykonania instalacji elektrycznych w budynku nale|y stosowai mateiaNy wymienione

w zestawieniu material6lv projektu budowlanego /rury ochronne, przewody, vrzqdzenia, aparattra,
materialy elektroinstalacyjnelspetrniaj4ce wymaganiaformalne oraznizej okreSlone wymagania

techniczne.

2.2.1. P r zyl4cze kab lowie.
a) kabel elektroenergelyczny zLylami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego

i powloce polwinitow$j tub polietylenowej.
Podstawowe dane techn |czne :
- typ kabla: YAKXS 4x35 mm2
- napigcie izolacji 0,6/1,0 kV
- przek,r6j zyly: 4x35 mm2
- Srednica przewodu: 22,3 mm
-rezystancja|yly: 0,868 mO/m
- max temperaturaLyl ropoczych: 90'C
Normy zwipane : ZN-9(/MP- 1 3 -K- 1203, IEC60 5 02- l, PN-HD 603 S 1 .

b) rury oslonowe o Srednicy Dz:50 mm.
- materiil.: polietyleri wysokiej ggstoSci HDPE odporny nadzialanie promieni UV
- Srednica zewnlwewn: 50/40 mm
- kolor: czamy
- temperaturowy zakres $tosowania: -30oC do f75oC,
. t-t\ontal?na slupach ZN: uchwyty Zf SO

Normy zwiqzane: PN-EN 5 0086 -2-4 -2002, PN-EN 6 1 3 8 6- 1 : 2009
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'c) beziskiernikowe ograniczniki przepig6 niskiego napigcia

' : napigcie trwalej pracy: 660V
- znamionolvy pr4d wyladowczy: 10 kA
- maksymalny pr4d wyladowczy: 40 kA

- napigciowy poziom ochrony: 2650V

d) uziom pionowy miedziowany - montaLprzy slupie nr 2ll0 - uziemienie ogranicznik6w
napigd

uziom pionowy:- prgt stalowy z elektrolitycznienaNohonqwarstw4 miedzi gruboSci 0,25 mm
- Srednica 14,2 mm '
- elementy dlugoSci 1,5 m l1czone zlqczkami oLqcznej dlugoSci 9 m
- monta? przy pomocy wibromlotu
- trwalo6i 30 lat

wymagana rezystancja uziomu Ru < 10 f).

e) rura oslonowa o Srednicy Dz75
- matenaN: polietylen wysokiej ggstoSci HDPE
- Srednica zewnlwewn: 751163 mm
- kolor: niebieski
- temperaturowy zakres stosowania: -30oC do i75"C,

2,2.2. 7'l4cze kablowo - pomiarowe Zl(P.
a) obudowy zlqczaZKP.

Obudowy zmateyialu izolacyinego, odpoma na nadmieme gor4co i ogieri 850"C./

Obudowy powinna spelniai. podstawowe parametry :

- znamionowe napigcie izolacji: 500 VAC
- Wqd znamionowy do 160 A ,

- stopieri ochrony IP 54
- klasa ochronnoSci II
Drzwiczki powinny by6 przystosowane do zamykania i plombowania.
Obudowy powinny byd wyposahone w szyny TH do mocowania aparatow modulowych,
wykonanych w I lub II klasie ochronnoSci oraz oslong licznik6w z plexi.
Obudowy i urz1dzenia zasilajqco - rozdzielcze nale2y dobiera6 zgodnie z projektem budowlanym
i katalogami producent6w.
Aparatura modulowa powinna byi jednej firmy o pr4dzie zwarciowym 6 kA.
Uklad pomiarowy powinien odpowiadai warunkom podanym przez PGE Oddzial Warszawa, Rejon
Ener gety czny w Siedlcach.

a'1 odgalglnik instalacyjny 5 torowy /listwa zaciskowal o przekroju 35 mm2.
Podstawowe parametry techniczne :

- napigcie znamionowe: 400 V
-Wqd zwarciowy 6 kA.
- pr?dy znamionowe: 125 A
- wykonanie: szynowe,
- stopieri ochrony min IP 2X
- pokrywa przystosowana do plombowania



-5-

b) wyl4cznik instalaryjny nadpr4dowy o charakterystyce czasowo-pr4dowej c.
logranicznik mocy/ w obudowie 54 przystosowanej do plombowania

Podstawowe dane tecltniczne:
- napigcie znamionowe: 400 V
- pr4d zwarciowy 6 kA.
- pr4dy znamionowe: 25
- wykonanie: szynowe,
- stopief ochrony min IP 2X

c) tablica licznikowa 3f.

- material: tworzywo trudnozapalne
- wymiary: 362x200x25

d) rozlqczniki bezpiecznikowe .

Podstawowe dane techn iczne :
- rozmiar 00
- znamionolvy pr4d cieplny : 100
- znamionowe napigcie izolacji: 500 V
- znamionowe napigcie wkladki bezpiecznika: 400V
- znamionowe napigcie udarowe 6 kV
-rodzaj pracy: pracaciqgla
- stopieri ochrony IP 20
- wykonanie: szynowe,

e) ogranicznik przepigd kl. B + C.
Podstawowe dane techniczne :

- napigcie znamionowe: 320VAC
- znamionolvy prgd v'ryladowczy: 15 kA
- napigciowy poziom ochrony; < 1,2 kV przy 5 kA
- wykonanie: szynowe,
- stopieri ochrony min IP 20

f) rozl4cznik instalacyjny czteropolowy C 40 .

Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 400 V
: prQd zwarciowy 10 kA.
- pr4dy znamionowe: 40 A
- wykonanie: szlmowe,
- stopieri ochrony min IP 2X
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g) przewody typu YDYZo .

Przewody elektroenergetyczne do ukladanianastaLzZylamimiedzianymi o izolacji
i powloce polwinitowej powinny posiadad nastgpuj4ce parametry techniczne:

- napigcie izolacji: 4501750V
- przekr6j Zyly: 5x10 mm2 5x 6 mm2
- Srednica przewodu: 20,3 16,9 mm
- rezystancjaLyNy: 1,83 mC)/m 3,08 mC)/m
- max temperatura Zyl roboczych: 70"C
Normy zwiqzane : ZN- 93 A4P - I 3 -kl2 | 7 5

g) kable YKYZo.
- napigcie izolacji: 0,6/1,0 k V
- przelc6j Zyly: 5x4 mm2 4x4 mm2
- Srednica przewodu: I4,7 13,3 mm2
- rezystancja2yly: 4,61 4,61m0,lm
- max temperatura Zyl roboczych: 70"C
Normy zwiqzanez PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, ZN-97l}l4P-13-K-119,18C60502-1, '

PN-HD 603 51.

2,2.4. Rozdzielnia RG obudowa i wyposaZenie.
a) Obudowa z tworzywa, natynkowa, z zamkiem patentowym ) ptzeznaczona do montrtu aparat6w
modulowych o danych technicznych:
- napigcie znamionowe izolacji: 500 V
: pr4d znamionowy In: 63 A
- stopieri ochrony: IP 20 C
- klasa ochronnoSci: I lub II

b) r ozlqczniki instalacyj ne.
Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe 230 V lub 400 V
: pr4d zwarciowy 6 kA.
- pr4dy znamionowe: wg projektu
- wykonanie: szynowe,
- stopieri ochrony min IP 2X



c) wyl4czniki ochronne r62nicowo-pr4dowe.
Podstawowe dane techniczne:
- napipcie znamionowe; 230 V lub 400 V

-znamionowy pr4d r6znicowy : 500 mA lub 30
- czas zadzialania odpowiednio < 0,05 s

- pred zwarciowy
- prqdy znamionowe:

- wykonanie:
- stopiefi ochrony

- pred zwarciowy
- predy znamionowe:
- wykonanie:
- stopieri ochrony

- prEd znamionowy In:
- stopieri ochrony:
- klasa ochronnoSci:

- pr4d zwarciowy
- prqdy znamionowe:
- wykonanie:
- stopieri ochrony

- pred zwarciowy
- predy znamionowe:

- wykonanie:
- stopieri ochrony

- pred zwarciowy
- prgdy znamionowe:

6 kA.
wg projektu

szynowe,
min IP 2X

6 kA.
wg projektu
szynowe,
min IP 2X

mA

d) wyl4czniki instalacyjne nadpr4dowe o charakterystyce czasowo-pr4dowej B, C.
Podstawowe dane techniczne:
- napipcie znamionowe: 230 V lub 400 V

Aparatura modulowa powinna byi jednej firmy o prqdzie zwarciowym 6 kA.

2.2.5. Rozdzielnia RS obudowa i wyposa2enie.
a) Obudowa metalowa lub z tworzywa, natynkowa , z zamkiempatentowym , ptzeznaczona do
monta?u aparatow modulowych o danych technicznych:
- napipcie znamionowe izolacii: 500 V

63A
IP20C
I lub II

b) r ozb2czniki instalacyj ne.
Podstawowe dane techniczne :

- napiqcie znamionowe: 230V lub 400 V

c) wyl4czniki ochronne r62nicowo-pr4dowe.
Podstawowe dane techniczne:
- napipcie znamionowe: 230 V lub 400 V

6 kA.
wg projektu
szynowe,
min IP 2X

6 kA.
wg projektu

szynowe,
min IP 2X

6 kA.
wg projektu

-znamionowy prqdrcZnicowy : 500 mA lub 30 mA
- czas zadzjalania odpowiednio < 0.05 s

d) wyl4czniki instalacyjne nadpr4dowe o charakterystyce czasowo-pr4dowej B, c.
Podstawowe dane techniczne:
- napiEcie znamionowe: 230Y lub 400 V
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Aparatura modulowa powinna byi jednej firmy o pr4dzie zwarciowym 6 kA.

2.2.6. Przewody elektryczne.
Do wykonaniainstalacji elektrycznych w budynkunalezy stosowad przewody miedziane

typu YDYp 4501750 v do ukladania na stale w obwodach 3 i I fazowych.
ezy stosowa6 przewody o Zylachmiedzianychprzy przel<rojach do 10 mm2.
ycznych budynku nte naIe2y stosowai przewod6w miedziinych o przekrojach
mm2

Do odp o barwie izolacji zgodnej z pN_90/E 05023.
Kolory
- niebie alnych N,
- Zolto-zielony zatezerwowany dla przewod6w ochronnych pE,
- przewody fazowe - stosowai w calej instalacji ten sam kolor dla tej samej fazy.

?:?J. ukladanie przervodriw i rozprowadzenie instalacji w budynku.
wewngtrzne linie zasilajqce wykonai przewod,ami typu ybyzo 4501750v nt i pt w rurkach
oslonowych typu RB .

Instalacje oSwietlenia i gniazd.1 fazorychwykonai przewodami typu yDyp 4501750V
pod tynkiem.
w scianach gips-katon, przewody uktradai w rurkach giEtkicli.

2.2.8. Osprzgt instalacyjny.
a) puszki elektroinstalacyjne - do instalowania gniazd, i l4cznik6w oruz puszki przelotowe.
W pomieszczeniach stosowai puszki podtynkowe, prrystosowane do mocowania w nich gmazd,
lqcznikow za p omo c qwkrpt6 w,
Wymagane podstawowe parametry puszek:

- wykonanie:
- stopieri ochrony

- puszka sprzqtowa:
- puszka rozgalpLna:

- stopieri ochrony:

szynowe,
min IP 2X

460
A 80 z r ozgalplnikiem 3x2,5 mm2 dla obwo d6w
gnrazd I fazowych, i 5x2,5 mm2 dlaobwod6w oSwietlenia.
IP 2X,IP44

- wytrzymahoSd elektry czna izolacji 2 kV .

- wykonanie z materral6w niepalnych rub nie podtrzymui4cych palenia,

b) l4czniki og6lnego przeznaczenia.
Stosowa6 l4cznil<i ldolqcznikijednobiegun owe, przelqczniki Swiecznikowe, podtynkowe
przystosowane do zainstalowania w puszkach A60 zapomoce wkrqt6w. Zaciskipowinny byc
przystosowane do lqczeniaprzewod6w o przekroju do 2,5 mm2.
obudowy gntazd zmaterial6w niepalnych lub nie podtrzymui4cych palenia.
Podstawowe dane techniczne :

- napipcie znamionowe:250 V 50 Hz,
- pred znamionowy: 6 A, l0 A
- stopiet'r ochrony: min, IP 2X

ki ochronne, mocowane do puszek za

podstawowe dane techniczne, 
tub nie podtrzymuj4cych palenia.

- napiqcie znamionowe: 250 V 50 Hz.
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- pr4d znamionowy: 10 A, 16 A
- stopieri ochrony: min. IP 2X

d) puszki odgalgZne bryzgoszczelne, natynkowe zrozgzlgflnikiem 5x2r5 mm2
W pomieszczeniachzaznaczonych w p.b. stosowad puszki natynkowe, przystosowane do

mocowania za pomoc4wkrgt6w.
Wymagane podstawowe parametry puszek:
- w;rmiary: 75x75
- stopief ochrony: IP44
- wylrzymalo Si elektry czna izolacj; i 2 kY .

- wykonanie zmaterial6w niepalnych lub nie podtrzymujqcych palenia.

e) l4czniki bryzgoszczelne og6lnego pvzeznaczenia. '
Stosowai N4czniki ldol1cznikijednobiegunowe, przehqczniki Swiecznikowe przystosowane do
montazu zapomocq wkrgt6w. Zaciski powinny by6 przystosowane doLqczeniaprzewod6w o
przekroju do 2,5 mm2.
Obudowy gniazd zmateriaN6w niepalnych lub nie podtrzymuj4cych palenia.
Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 250 V 50 Hz,
- prQd znamionowy: 16 A, 10 A
- stopieri ochrony: min. IP 44

l) gniazda wfyczkowe 1 fazowe bryzgoszczelne ogr6lnego pyzeznaczenia.
Stosowa6 gniazdapodtynkowe podw6jne, wyposazone w styki ochronne, mocowane do puszek za
pomoc4 wkrgt6w. Obudowy gniazdzmateiaN6w niepalnych lub nie podtrzymuj qcychpalenia.
Podstawowe dane techn iczne :
- napigcie znamionowe: 250V 50H2,
: pr4d znamionowy: 10 A, 16 A
- stopieri ochrony: min. IP 44

g) zestawy instalaryjne w obudowie z tworzvwa.

- napigcie izolacji 500 V 500 V
- prqd znamionowy 16 A 16 A
- rozL1czniklub przel1cznik 6 A, 0-1 164, l-0-P
- gniazdo 3f 3P+N+PE 3P+N+PE
- napigcie znamionowe 230/400 V 2301400V
- stopieri ochrony: IP 44 lP 44
- klasa ochronnoSci II II

2.2.9. Sprzgt o5wietleniowy.
a) oprawy o5wietleniowe do Swietl6wek.

Stosowad oprawy zgodne z projektem, mocowane do sufitu z zastosowaniem kolk6w
rozporowych. Mocowanie opraw powinno vrytrzymac silg 500 N dla opraw o masie do 10 kg.
Podstawowe dane techn iczne :
- typ oprawy: wg p.b
- napigcie znamionowe: 250V
- moc znamionowa: wg projektu
- klasa oSwietlenia: II
- przelqczalno6d przewod6w: 1,5 mm2
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- maksymalna temperaturanagrzanra oprawy : 180 " C

3. Sprzpt.
Wykonawca jest zobowrqzany do uzywania jedynie takiego sprzqtu, kt6ry:

- odpowiada przepisom bhp i ppoz.
- nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoS6 wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu
tych robot jakiprzy wykonywaniu czynno6ci pomocniczych orazw czasie transportu,
zaladunku i wyladunku material6w.

Sprzpt uzywany pruez wykonawcE powinien uzyskad akceptacjq inspektora nadzoru.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowrqzany do stosowania takich Srodk6w transportu, kt6re nie wplyn4

niekorzystnie na jakoSi wykonywanych rob6t.
Na Srodkach transportu materialy powinny byi przewohone zgodnie z warunkami podanymrprzez
ich wytw6rcq.

5. Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku Swietlicy.
5.L. Wymagania og6lne.

Przy wykonaniu robot wykonawca zobowiqzany jest do przestrzegania aktualnie
obowi4zuj4cych przepisow z zakresie BHP i ppoZ.

Wykonawca rob6t elektrycznych jest zobowiqzany do przestrzeganra wymagari generalnego

wykonawcy w zakresie BHP rppoZ.
Wykonawca rob6t elektrycznych powinien posiadad uprawnienia budowlane oraz

SwiadectwokwalifikacyjneDiEwzakresiedozoruieksploatacjturzqdzenelektrycznych.
Kwalifikacje personelu wykonawcy rob6t elektrycznych powinny by6 stwierdzone przez

wlaSciw4komisjE egzamrnacyjnai udokumentowane wahnym Swiadectwem kwalifikacyjnym E.

Instalacje elektryczne w budynku powinny by6 wykonane tak, aby zapewntaly ci4gLq
dostawq energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych.

Wszystkie urzqdzeniawrazz oprzewodowaniem orazwszystkie ci4gi instalacyjne powinny
byi wykonanetak, aby zapewniona byla niezawodnoSc ich dziaNama, mozliwoSi przeglqdow
i konserwacjt oraz latwy dostEp do pol4czeri.

Instalacje elektryczne naIe?y wykonai rzabezpieczycw taki sposob, aby nie istnialo
zagr olenie por aLema pr4dem elektrycznym uzytkownik6w.
Instalacje elektryczne naIe?y wykonai r zabezpreczyc w taki spos6b, aby nie bytry one Zrodlem
poZarcw w budynku ani nie powodowaly rozprzestrzenianra sip ognia.

Instalacja elektryczna w budynku powinna byi wykonanatal<, aby zapewnione byly:
- ochrona przeciwpor ahentow a,

- ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego,
- ochrona przeciwpo1arowa,
- ochrona przed pr4dem przetghemowyffi ,

- ochrona przed obnizeniem napiEcia,
- ochrona przed przepiEciami l4czeniowymi i atmosferycznymi.

Prawidlowe wykonani e instal acj i p owinno zap ew nic :
- selektywn o 36 zabezpreczen,
- r6wnomierne obci4zeniem przewod6w fazorych linii zasilaj4cych przez odpowiednie
przy\qczeni e o dbi ornik6 w,
- mozliwoSi calkowitej wymiany instalacji i przewod6w bez naruszania konstrukcji budynku,
- b ezlcolizy jno S i instalacj i elektry czny ch z innymi instalacj ami.
-trasy przewod6w nale?y wykonai w liniach r6wnolegtrych do krawEdzi Scian i strop6w.
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- puszki mocowai do podloza stosuj4c kolki rozporowe, gniazdawtyczkowe mocowai do

puszek za p omocqwkrEt6w.
- po\o1enielqcznrkow oSwietlenia powinno bylnatej samej wysokoSci w calym budynku.

- naleZy stosowa6 gniazda wtyczkowe tylko ze stykiem ochronnym.
- przewody do gmazd wtyczkowych dwubiegunowych podlqczac tak, aby przew6d fazory
byl do lewego bieguna, a przew6d neutralny do prawego bieguna. .

- wszystkie wypusty oSwietleniowe powinny mie6 doprowadzony przew6d ochronny PE.

- instalacje elektryczne naleLy wykonai zprzewod6w o Zylach miedzianych.
- oprzewodowanie powinno spetrniai podstawowe warunki podane w normie PN-IEC 60364-5-52.

5.2. Instalacje ochronne w budynku Swietlicy.
Budynek zostalwyposazony w objqte przepisami instalacje ochronne:

- pr zed przepi Eci ami atmo sfery czny mr i l4czeniowym.
- przed porazeniem elektrycznym,
- przed pr4dem przetQZent owyffi ,

oraz spelnia wymagania w zakres ie bezpreczef,stwa pozaroweg o poprzez:

- zai nstal o w anie pr ze ciwp o zar owe go w ylqc znika pr4du,

- zainstalowanie w rczdzielm RG i RS wylqcznik6w r6znicowo - pr4dowych
o znamionowym prqdzie uplywu IAn: 30 mA i czasie zwlol<t < 0,2 s,

- zaprojektowanie oSwietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacyjnych i w pomieszczemach.

5.2.1. Instalacje ochrony przeciwprzepipciowej.
O chronq przegiwprzepiqci ow4 budynku stanowi 4:

a) Beziskiernikowe ograniczniki przeprql niskiego napiEcia zamontowane na slupie nr 2lI0
lprzy\.4cze kablowe/

b) Ograniczniki przepiEd kl.B+C I typ I+21 w zlqczukablowym.

5.2.2. Instalacj e ochrony przed p oraZeniem elektrycznym.
W budynku Swietlicy zastosowano jako Srodki ochrony przy uszkodzeniu - samoczynne

wyl.qczenie napiEcia w ukladzie TN-C-S,
W zwiqzku zpowyZspym w calym budynku naleLy:
- wykonai instalacje I fazowejako tr6jprzewodowe (przewody L, N, PE),
- wykonai instalacje 3 fazowejako piqcioprzewodowe (przewody Ll,L2, L3, N, PE),

Iub 4 przewodowe (przewody Ll,Lz, L3, PE),
- stosowai we wszystkich pomieszczemach gmazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi,
- stosowa6 oprawy ogwietleniowe I lub II klasy ochronnoSci i doprowadzic do wszystkich,

wypust6w o Swietl eni otvych pr zew 6 d o chronny PE,

- zab ezpre czy c rnstalacj E e I ektryc znq w ylqcznil<amr prz e c iwp o raz eni o wymi
r6znicowo-pr4dowymi o znamionowym prqdzie IAn: 30 mA /RG,RS,DSP-50/

5.2.2. Instalacje ochrony przed pr4dem przetpZeniowym.
W budynku Swietlicy przewody czynne naIe|y zabezpieczyc przed skutkami przeciqZeh

I zwatc.
Zab ezpteczenie przed pr4dem przetgleniowym stanowi4 :

- wylqcznrki wyposazone w w wyzwalaczeprzeciqzeniowe rWzwalacze zwarciowe
zainstalowane w rozdzielni RG . RS i DSP-50

- wkladki topikowe bpzpiecznlk6w zainstalowanych w zLqczy ZKP
Przy wykonaniu instalacji elektrycznychnale2y zwracad uwagQ nazlqczai styki przewod6w

iurzqdzenelektrycznych, kt6re powinny posiadad dostateczny docisk i byd czyste.
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5.3. Monta2 instalacji elektrycznych.
5.3.1. Wykonanie instalacji elektrycznych wnptrzowych - instalacje w tynku.

5.3.1.1. Trasowanie.
a) Trasowanrenale?y wykonai, uwzglqdniaj4c konstrukcjp budynku orazzapewnialqcbez-

kolizyj noS6 instalacj i elektrycznych z innymi instalacj ami.
b) Trasa instalacji powinna byd prosta i latwo dostEpna dla prawidlowej konserwacji.
c) Trasa powinna przebrega(, w liniach prostych, r6wnoleglych lub prostopadlych do Scian

i strop6w.

5.3.1.2. Mocowanie puszek.
a) Puszki na\eay osadzac na Scianach (przed ich tynkowaniem), w spos6b trwaly (np. za

pomoc4 kolk6w rozporowych).
b) Puszki po zamontowaniu naleZy pokryi pokrywami montazowymi.

5.3.1.3. Ukladanie i mocowanie przewod6w.
a) Instalacje wtynkowe na\e?y wykonai przewodami wielozylowymi plaskimi.
b) tr-uki r zgrpcia przewod6w powirury byi lagodne.

c) podloze do ukladania przewod6w powinno byi gladkie.
d) Przewody mocowad do podloza przy pomocy plastikovvych uchwyt6w.
e) Do puszek nale2y wprowadzii tylko te przewody , kt6re wymagajq\qczenra w puszce,

apozostale przewody prowadzi(, obok puszki.
f)Przed tynkowaniem kofce przewod6w ukryi w puszce, a puszki zabezpieczyc przed

zatynkowaniem.
g) Zabrama siE ukladania przewod6w bezpoSrednio w betonie, w warstwie wyr6wnawczej
podtogi ,w zlqczach plyt betonowychbez zastosowania oslon w postaci rur.
h) Przewody wtynkowenale?y przyk;ry(, warstw4tynku min 5 mm.
W przypadku braku takiej moZliwoSci, przewody nale2y ukladad jako podtynkowe,

5.4. Monta2 element6w instalacji elektrycznych.
5.4.1. Monta2 aparatury.
a) Aparaturq montuje sip w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki ,szafkt

rozdzielnte. W tym celu nalezy:
- wykonad otwory do mocowanta aparatow i listew zaciskowych,
- zamocowa6 profile szynowe TH 35 do mocowanra aparatow i listew zaciskowych,
- zamontowa6 listwy zaciskowe,
- zamontowac aparaty elektryczne przewrdziane w projekcie instalacji,
- oczylctc styki aparat6w z konserwant6w,
- wykonad poNqczeniapomiEdzy poszczegolnymi aparatami i listwami zaciskowymi,
- wykonai oznacznlkr (opisa6)na przewodach i oznaczenia na listwach,
- wykonad zgodnie z projektem opisy aparatury,rozdzielni i szaf,
-wykonai p olqczenra czgs ci metal owych obud6 w i ko nstrukcj i z pr zew o dem o chronnym PE.

b) W og6lnie dostEpnych instalacjach wnqtrzowych nale?y montowad aparuty zabezpteczalq-

ce z pokrywami oslaniaj4cymi czESci bEd4ce pod napiEciem.

c), Aparaty zabezpreczajqce zainstalowane przed licznikiem naIe?y oslonid pokryw4przysto-
sowanedo plombowania.

d). Wszystl<re aparaty montowai w polozeniuprzewtdzianym przez producenta.
e). Aparaty wydzielaj4ce duLe iloSci cieplanalezy montowa6 w odlegloSci co najmniej 15-20

mm od innvch aparat6w,
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f). Przewody w rozdzielniach nale?y ukladad w wi4zkach lub luZno migdzy zaciskami
aparutow i listew.

g).Przy montaLu przewod6w jednozylowych o przekroju powyZej l0 mm2 naIe2y stosowai
koric6wki kablowe.

h). Przewody wieloZylowe nalezy po odizolowaniu ocynowa6 i zastosowa6 koric6wki.

5.4.2. Monta2 opraw oSwietleniowych.
Stosowai oprawy opisane w przedmiarze,zestawieniu material6w, i projekcie budowlanym.
a) Uchuyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropachnale?y mocowai ptzezi

- wkrgcanie w kolek rozporowy,
- wbetonowanie,
- wkrgcanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej

b) Podane wyhej zamocowanie powinno wytrzymaf:
- dla opraw o masie do 10 kg silg 500 N
- dla opraw o masie powyzej 10 kg sitrg wyrazan? w N r6wn4 50 -ciokrotnej masie oprawy.

c) zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwii wahadlowy ruch oprawy.
d) Przewody opraw zwieszakowychnale?y lyczyd zprzewodami za pomocqzlqczek.
e) Dopuszcza sig podlqczenie opraw oSwietleniorvych przelotowo pod warunkiem zastosowa-

nia zlycz prze I otowych.

5.4.3. Monta2 element6w instalacji w wykonaniu szczelnym.
l.Przy wykonaniu instalacji z osprzEtem szczelnym llP44l nale?y:

- przewody i kable uszczelnrad w sprzgcie, osprzgcie, aparatach lub odbiornikach zapomo-
c4 dtrawik6w. Srednice dlawik6w i otwor6w uszczelniaj4cych pierscieni powinny by6
dostosowane do Srednicy zewngtrznej przewodu lub kabla,

- powlokg przewodu lub kabla nale?y uci4i r6wno zwewnElrzn4 Sciank4 obudowy sprzgtu,
osprzgtu, aparatu lub odbiornika, do kt6rego wprowadzany jest przew6d, '

- po dokrgceniu dtawikauszczelni6 go dodatkowo,
- stosowa6 sprzgt i osprzgt natynkowy o stopniu ochrony IP 44.

6. Kontrola jakoSci rob6t.
6.1. Ogt6lne warunki kontroli jakoSci rob6t.

Celem kontroli jakoSci rob6t jest stwierdzenie osi4gniEciazahohonej jakoSci wykonywanych
robot przy budowie instalacj i elektrycznych wewngtrzny ch w budynku.
Og6lne i szczeg6\owe wymagania w zakresie jakoSci wykonywanych rob6t zostaly przedstawione
wpkt.5.
Insp ektor n adzoru ma ob ow iEzek kontro I o w ad c zy :

-.parametry techniczne material6w i wyrob6w zastosowane do wykonania instalacji elektrycz-
nych s4 zgodne zrymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym, specyfikacji istot-
nych warunk6w zam6wienia i odpowiadajqrymaganiomzawartych w Polskich Normach
i przepisachdotycz4cym ich stosowania w budownictwie.

- posiadaj4 wymienione w punkcie 2.1 dokumenty.

6.2. Szczegdlowe zasady kontroli dla poszczeg6lnych rodzaj6w robrft.
6.2.1. Instalacj e elektryczne.

W ramach odbior6w czgSciowych Inspektor nadzoruma obowipek kontrolowad .
nastgpujQce roboty elektryczne ulegaj4ce w dalszym etapie rob6t budowlanych zakryciu:
- przewody uloZone w bruzdach i pod tynkiem,
- mocowanie puszek rozgalE1nych i koricowych pod osprzgt instalacyjny,
-polqczeniaprzewod6wwpuszkachrozgaNg2nych.
Zgloszenianale?y dokona6 wpisem do dziennika budowy.
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Przedstawiciel inwestora - inspektor nadzoru powinien sprawdzi6:

- zgodnoS6 wykonanych rob6t z projektem budowlanym,
- ilo$i matertaLuulegajqcego zalcryciui sprawdzi6 jakoSi rob6t
- dokonai odpowiedniego wpisu do dziennika budowy'

7. Obmiar rob6t.
Obmiar6w rob6t naleZy dokonywai w jednostkach podanych w przedmiarze robot

stanowi4cym zalqczntk do Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowrema.

S zcze golnquw a g I nale|y pr zyL o 2y c d o r o b 6 t ul e g aj 4c y ch zakry cru'

8. Odbi6r instalacji elektrycznych.
8.1. Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu.

Wykonawca rob6t elektrycznychzglasza do odbioru nastqpuj4ce roboty elektryczne

ulegajqce w dalszym etapie rob6t budowlanych zalcryciu
- przewody ulozone w bruzdach i pod tynkiem,
- mocowanie puszek rozgalg2nych i koricowych pod osprzEt instalacyjny,
- p olqc zema p rzewo d6 w w pus zk ach r o zgalEZny ch,

Zgloszentanale?y dokona6 wpisem do dziennika budowy'
Przedstawiciel inwestora - inspektor nadzoru- powinien sprawdzi6:
- zgodnoSi wykonanych rob6t z projektem wykonawczym,
- iloSi materialu ulegaj4cego zakryciu i sprawdzii jakoS6 rob6t
- dokonai odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

8.2. Zasady ostatecznego odbioru rob6t elektrycznych.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych budynku, wykonawcazgtrasza inwestorowi instalacje

do odbioru kofcowego. Odbi6r instalacji elektrycznych moze by(, poLqczony z odbiorem

koricowym maj4cym na celu przekazanie obiektu do eksploatacji.

Odbioru koricowego dokonuje komisja powolana przez inwestora'

8.2.1. Obowi4zki wykonawcy rob6t elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji
elektrycznych budynku do odbioru.

Wykonawca rob6t elektrycznych w budynku zobowiqzany jest do:

- wykonania wymaganych przepisami pr6b i pomiar6w instalacji xaz zwrqzalych z nimi urzqdzen

przed zgloszeniembudynku do odbioru. Protokoly powinny by6 podpisane przez osobE

posiadaj4c4 grupQ D i inspektora nadzoru robot elekttycznych.
- przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznychbudynku
uzupelnionej o wszelkie p6Zniejsze zmiany,jakie zostaly wniesione w trakcie budowy,

- przygotowaniu oSwiadczenia o zgodnoSci wykonania instalacji z projektem budowlanym,

polskimi normami i przepisami techniczno -budowlanymi.
- zgloszenta do odbioru kohcowego instalacji elektrycznych i odgromowej budynku.

Zgloszenie to powinno byi dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

- uczestnic zenra w czynnoSciach odbiorowych.

8.2.2. Pomiary i pr6by instalacji elektrycznych budynku.
Przedprzystqpieniem do pomiar6w i pr6b instalacji elektrycznychnaleZy usun4i wszystkie

wady, btrEdy montazowe i usterki wykryte w trakcie oglqdzin instalacji.

Pomiary i pr6by przeprowadza siE w celu stwierdzenia czy zainstalow ane przewody , apataty ,

urzqdzema i Srodki ochrony:
- spetrniaj4wymagania okreSlone w odpowiednich normach,

- spelniaj4rolE ochrony r zabezpteczenia osob i mienia przed negatywnym oddzialywaniem
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instalacj i elektrycznych,
- nremajquszkodzeri, wad lub odpornoSci mniejszej ni?wymagana,
- s4 dobrane, zainstalowane i wykazuj4p arametry okreslone w projekcie budowlanym,

Podstawowy zakres pr6b i pomiar6w obejmuje:
- sprawdzenie ci4gloSci przewod6w ochronnych, w tym gt6wnych i miejscowych polqczeh

wyr6wnawczych,
- p omi ar r ezy stancjr izolacji instal acj i elektrycznych,
- sprawdzenie s amo czynne go w yNqczenta zasllanta,
- sprawdzenie dzialaniaurzqdzen ochronnych r6znicowo - pr4dowych,

- pomiar rezystancji uziemienia.
P o mi ary instal acj i elel<try czny ch naleZy wykonai z go dnie z opraco wani em,, P o mi ary w
elektroenergetyce" wyd. COSiW 2005 r.
Sporzqdzicwymagane protokoly zprzeprowadzonychbadari i pomiar6w. Ocenq lcoricow4badafr

o dbiorczyc h naIeZy uzna6 za do datntqw6wczas, gdy wyniki ws zystkich p o miar6w
i pr6b s4 pozytywne, Ocena powinna byi podpis anaprzez osobq posiadaj4c4 grupQ D i inspektora

nadzoru rob6t elektrycznych.

8.3. Wymagania szczeg6lowe dofycz4ce inwestorskiego odbioru koricowego.
Odbi6r koricowy instalacji elektrycznychprzezkomisjq odbioru powolanqprzez

inwestora obejmuje:
- sprawdzenie dokumentacj i powykonawczej,
- sprawdzenie zgodno6ci wykonanej instalacji z umow% projektem budowlanym instalacji ,

przepisami techniczno - budowlanymi, polskimi normamr orazzasadamiwtedzy techmcznei,
- oglEdziny instalacji,
- sprawdzenie skutecznolci dziaL.ama zabezpreczen i Srodkow ochrony przed poraheniem

elektrycznym,
- badania i pr6by montazowe,
- pr6by roztuchowe,
- sporzqdzenie protokotru odbioru.

8.4.Warunkiprzekazania instalacji elektrycznej po remoncie do eksploatacji.
- przekazanie obiektu do eksploatacji polega naprzelcazaniu caloSci rob6t wykonanych
w obiekcie po odbiorze koricowym stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonaniu
zaleceh.

- przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalntawykonawcy od usuniqcia wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze kofcowym i istotnych usterek stwierdzonychprzez uZyr,vko-

nika w okresie trwania rgkojmi tj. w okresie gwarancyjnym.
- termin usuniEcia wad i usterek w ramach rEkojmi .vqtznaeza inwestor w porozumieniu

z wykonawc4.
- w przypadku niedotrzymanraprzez wyhonawcE budowy hobotl zobowtqzah wynikaj4cych

z rEkojmi zamawraJqcy ma prawo do stosowantakar umownych i do odszkodowania.

9. Podstawa platnoSci.
Podstaw4 platnoSci j est:

- protok6l koricowy odbioru rob6t elektrycznych,
- warunki umowy zawafiej pomiEdzy Inwestorem i Wykonawc4'
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10. Przepisy zwi1zane.

- Ustawa z dniaT .07 .1994 r. Prawo budowlane zp6Aniejszymr zmianami.
- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo enetgetyczne zp62niejszymi zmianaml
- Ustawa z dma16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych'
- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarl<rzdniaI1.09,1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-

gieny pracy przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych'
- Polskie normy dotyczqce w szczeg6lnoSci budownictwa:

- PN - EN 12464 - 1 Swiatlo i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. CzpScI,
- PN- IEC 60364-5-523 Dob6r imorfia?wyposaZeniaelektrycznego. Obciqzalnol(, pr4dowa

dlugotrwala przewod6w,
- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiEcia. Uziemienia, przewody ochronne,

przewo dy p olqczeh o chronnych
- PN-HD 60364-4-4I Instalacje elektryczne niskiego napiEcia. Ochrona przedporaZentem

elelctrycznym
- PN-IEC 61024-l Ochrona odgromowa obiekt6w budowlanych- zasady og6lne

- PN-IEC 61024-l-I Ochrona.odgromowa obiekt6w budowlanych- zasady og6lne, wyb6r
po zi om6w o chrony dla urzqdzeh p i oruno chronnych

- katalogi osprzEtu elektrycznego.

opracowal
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