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CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ OGÓLNA
1. WYMAGANIA OGÓLNE.
1.1
Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót wielobranżowych określonych w Projekcie wykonawczym:
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń przeciwpożarowych.
Adres inwestycji:
Rawicz 63-900, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1Zakres stosowania specyfikacji.
ST jest stosowana jako dokument inwestorski przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.2
Podstawa opracowania.
ST jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego (PB) opracowanego przez firmę
ATTIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Mariusz Sobczak
Postolin 21a, 56-300 Milicz
Email: info@attik.pl, www.attik.pl
wg poniższego zestawienia:
PW – instalacje elektryczne - mgr inż. Rafał Radajewski
PW – kosztorysy
- mgr inż. arch. Mariusz Sobczak
PW – urządzenia przeciwpożarowe - mgr inż. arch. Mariusz Sobczak
1.3
Przedmiot i zakres robót.
Całościowa inwestycja której niniejszy projekt jest częścią polega na dostosowaniu obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Zakres opracowania obejmuje tylko budynek wolnostojący szkoły podstawowej (adres: Wały Generała Jarosława Dąbrowskiego 1, 63-900 Rawicz) położony na działce geodezyjnej nr 562/1 obręb 0001 identyfikator:
302205_4.0001.562/1.
Podstawą do zastosowanych rozwiązań projektowych oprócz przepisów wykonawczych stanowią Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Państwowej Straży pożarnej:
nr 16/2019 z dnia 29.01.2019r
nr 16-1/2019 z dnia 29.01.2019r
nr 16-2/2019 z dnia 29.01.2019r
oraz załącznik do w/w – „Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu z Listopada 2018 roku.
1.3.1 Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekty:
Parametry charakterystyczne
•
Powierzchnia zabudowy: ok. 865 m²
•
Powierzchnia użytkowa: ok. 2 022,60 m²,
•
Powierzchnia poddasza nieużytkowego: 521,10 m2,
•
Wysokość obiektu: 24,5 m do kalenicy,

1.3.2 Zakres i rodzaj robót budowlanych i specjalistycznych.
Planuje się montaż następujących urządzeń przeciwpożarowych:
• System sygnalizacji pożaru
• System oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Prace powiązane: bruzdowanie, otworowanie ścian i stropów, tynkowanie, malowanie,
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1.4
Wyszczególnienie robót towarzyszących.
Wykonawca powinien uwzględnić (m.in. w kosztach głównych) wszystkie roboty towarzyszące robotom podstawowym, nawet jeżeli nie są szczegółowo wymienione w dokumentacji technicznej takie jak:
• utrzymanie i likwidacja placu budowy ( budynku w którym będą realizowane roboty),
• pomiary do rozliczenia robót,
• działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, wykonanie planu BIOZ, ustawienie rusztowań, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych
• doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,
• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,
• utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, ich składowanie i zabezpieczenie
• zabezpieczenie robót przed wodą odpadową,
• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę,
• prace porządkowe
• konieczne próby, szkolenia, rozruch,
• wykonanie pomiarów, inwentaryzacji rysunkowej i fotograficznej elementów budowlanych w zakresie koniecznym do realizacji robót
• wykonanie rysunków warsztatowych i szczegółowych projektów wykonawczych, jeżeli dokumentacja projektowa nie jest wystarczająca do realizacji robót
• wykonanie dokumentacji powykonawczej
1.5
Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót,
wskaże instalacje i urządzenia podziemne i naziemne, przy czym nie można wykluczyć istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń w obiekcie. Zamawiający wskaże dostęp i określi warunki poboru wody, energii elektrycznej i odprowadzenia ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i
sprzętu Wykonawcy na teren budowy.
1.6
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić
ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable,
rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i
wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w
trakcie wykonywania robót budowlanych.
1.7
Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów
z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań,
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
1.8
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca zobowiązany jest wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić (przed rozpoczęciem budowy) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ”, na podstawie „Informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zawartej w proj. bud. br. architektonicznej. „Plan bioz” należy
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120
poz. 1126), uwzględniając równocześnie wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr. 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 169, poz. 1650).
Wykonawca przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych w wybranych fragmentach obiektów lub przebudowie
instalacji odłączy obiekt (wydzieloną cześć budynku od sieci instalacji wodociągowej i elektrycznej), sprawdzi
przed wierceniem i kuciem, czy nie prace te nie naruszą instalacji i elementów budynku.
Wykonawca będzie stale utrzymywał istniejące wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności dotyczy to prac
(spawania lub innych prac z otwartym ogniem lub z możliwością powstania iskier).
1.9
Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiązany, w razie konieczności do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy (wjazd na dziedziniec wewnętrzny, dostawę materiałów, rusztowań i narzędzi, oraz wywóz odpadów).
1.10
Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do:
• przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji
• ogrodzenia lub wydzielenia montażowe i utrzymania porządku na placu budowy, należy
uwzględnić, że roboty będą realizowane
• właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych
• utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu
odpadów.
1.11
Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i dojazdu dla budowy, a także uzyska, w razie konieczności stosowne uzgodnienia.
1.12
Nazwy i kody: działów, grup robót, klas robót i kategorii robót zgodnie z Rozporządzeniem Komisji
WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007).
Dział 45. Roboty budowlane
Grupa robót 453- Roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
1.13
Określenia podstawowe (definicje).
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.
Definicje o objaśnienia pojęć stosowanych w Specyfikacji Technicznej (ST):
Cykl realizacji inwestycji – okres trwający od daty przekazania wykonawcy przez inwestora terenu budowy
wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, wytycznymi realizacji inwestycji oraz rysunków wykonawczych z zakresie określonym w umowie o roboty budowlane – do dnia odbioru zakończonej inwestycji
lub kolejnego zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu prób i sprawdzeń instalacji oraz urządzeń
technicznych, jak również przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Do cyklu realizacji inwestycji wlicza
się prace przygotowawcze na terenie budowy, ale nie wlicza się robót związanych z likwidacją istniejącego
zagospodarowania terenu, jeśli tego nie uwzględniono w umowie o roboty budowlane.
Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę wraz z załączonym
(zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy , dziennik
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budowy, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, książkę obmiarów,
protokołów odbiorów częściowych i końcowych.
Dokumentacja inwestycji – obejmuje:, dokument określający prawo do terenu w celu realizacji inwestycji,
projekt inwestycyjny składający się z projektu budowlano-wykonawczego, zbiorczego zestawienia kosztów
inwestycji i zestawień kosztów zadań inwestycyjnych, kosztorysów inwestorskich oraz wytycznych realizacji
inwestycji, pozwolenie na budowę, pozwolenie na prowadzenie robót w obiekcie zabytkowym dokumentację
przetargową oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne,
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego, oraz dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej rysunki w formacie .pdf i .dwg (AutoCAD 2004) opisy w formacie .doc (WORD). Dokumentacja powykonawcza będzie obejmowała co najmniej cześć graficzną, opisową, instrukcje obsługi i dokumentację techniczno – ruchową wszystkich systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz protokoły ze
szkoleń urządzeń bezpieczeństwa pożarowego.
Dokumentacja projektowa – stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje
projekt budowlany z elementami wykonawczego, zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych, oraz specyfikacje techniczne.
Dostawy inwestycyjne – mogą obejmować zamówione przez inwestora lub dostarczone przez wykonawcę,
na podstawie umowy o roboty budowlane, urządzenie techniczne związane z realizowanym obiektem budowlanym, urządzenia technologiczne i stanowiące tzw. „pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego”.
Generalny wykonawca – przedsiębiorca budowlany, będący zleceniobiorcą kompleksowej realizacji całego
przedsięwzięcia lub tylko zadania inwestycyjnego, który wykonuje roboty siłami własnymi, również przy pomocy wyspecjalizowanych podwykonawców. Generalny wykonawca jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierowników robót budowlanych dla poszczególnych specjalności.
Gwarancja jakości – dobrowolne zobowiązania się na piśmie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawnią się one w czasie określonym w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, wynosi on jeden rok, licząc od dnia, w
którym rzecz została wydana kupującemu. W przypadku gwarancji jakości wykonanego obiektu budowlanego
termin gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu jego odbioru końcowego (wg k.c.)
Infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia inżynieryjnego
jednostek osadniczych, a także o zasięgu regionalnym i krajowym, w zakresie komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i ściekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne.
Inżynier – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy, inspektor nadzoru inwestorskiego) upoważniony
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji
inwestycji.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z
zastosowaniem specjalnych konstrukcji, instalacji lub wykończenia zewnętrznego lub wewnętrznego.
Kryteria techniczne – zestaw wymagań stawianych w stosunku do określonych wyrobów, wybranych odpowiednio z właściwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych, uzupełniony w uzasadnionych
przypadkach na podstawie innych przepisów i dokumentów technicznych, ustalając konieczny i wystarczający
zakres i poziom właściwości użytkowych i własności technicznych wyrobów, zapewniających spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, dla których budowy wyroby te są przeznaczone.
Nadzór autorski – sprawowanie przez projektanta odpłatnie, objęte osobną umową oraz zleceniem, na żądanie inwestora lub organu wydającego pozwolenia na budowę, nadzoru nad realizacją opracowanego przez
niego projektu budowlanego w zakresie:
stwierdzenia, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji budowy zgodnie z projektem budowlanym, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.
Niezależnie od tego, czy została zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo
wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących tej realizacji, łącznie ze
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stwierdzeniem konieczności wstrzymania dalszych robót dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.
Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i znikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza również inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie
na obiektów budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale
może być również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora.
Normalizacja – opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i planami prac normalizacyjnych, z uwzględnieniem opinii zainteresowanych jednostek i organizacji konsumentów, użytkowników,
producentów i wykonawców, a także postanowień norm międzynarodowych i regionalnych w zakresie wynikającym z zobowiązań państwa, określonych w warunkach umów o współpracy gospodarczej, a zwłaszcza wymiany towarowej.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub znikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.
Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przez zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu budowlanego, który jest
traktowany jako odbiór „końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”,
polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale niebędącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do
dziennika budowy, faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu
stwierdzonych wad i usterek, z podziałem na:
wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru,
zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia wartości danych robót,
wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi.
Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające metody
i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech jakościowych, głównych
parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. Odpowiednio obowiązuje aktualne normy polskie, europejskie, europejskie zharmonizowane, lub inne przywołane w dokumentacji projektowej lub Aprobatach Technicznych, np. normy branżowe.
Proces budowlany (tu przebudowy) – czynności i działania objęte przepisami prawa budowlanego, mające
na celu przygotowanie i realizację budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do użytkowania. Do
procesu budowlanego należy:
• opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę,
• wykonanie prac przygotowawczych na budowie,
• wykonanie przebudowy,
• dokonanie odbiorów częściowych, prób oraz sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych,
• zagospodarowanie i uporządkowanie terenu,
• przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru.
Proces inwestycyjny – czynności rzeczowe i prawne od chwili podjęcia decyzji wstępnej o potrzebie i celu
realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektów budowlanych do użytkowania i rozliczenia
kosztów zakończonej inwestycji.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz
określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.
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Umowa o roboty budowlane – ma charakter „umowy rezultatu” i zawiera zobowiązanie wykonawcy do zbudowania i oddania w określonym terminie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, wykonanego
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i zasadami wiedzy technicznej, oraz zobowiązanie inwestora
do wykonania w określonych terminach czynności związanych z przygotowaniem budowy, a w szczególności
przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania
gotowego obiektu i dokonania zapłaty umówionego wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny być również określone warunki dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, a także warunki dotyczące usuwania wad i
usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie rękojmi.
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w toku realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru.
Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi nieprawidłowości
fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia.
Zamawiający – określenie ogólnoprawne, znaczące – w zależności od kontekstu – to samo, co:
budujący albo inwestor bezpośredni,
inwestor zastępczy,
podmiot udzielający zamówienia publicznego.
Atesty higieniczne, to dokumenty wydawane przez Państwowy Zakład Higieny, zawierające ogólne informacje na temat „składu materiałowego” badanego wyrobu, zakresu jego stosowania (ogólnego jego przeznaczenia) oraz informacje potwierdzające spełnienie określonych wymogów higienicznych.
Ponadto w ateście jest mowa o producencie, wnioskodawcy i okresie ważności.
Uzyskanie atestu higienicznego jest jednym z dokumentów niezbędnych w procesie postępowania certyfikującego, umożliwiającego otrzymanie aprobaty technicznej.
Certyfikaty na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane. Oprócz certyfikacji obowiązkowej, której podlegają wyroby znajdujące się w
stosownych wykazach, istniej możliwość poddawania się certyfikacji dobrowolnej.
Aprobaty techniczne – są dokumentami niezbędnymi dla producenta, czy upoważnionego przez niego dystrybutora umożliwiającymi wprowadzenie wyrobu do stosowania w budownictwie na rynku polskim. Wyjątek
stanowi istnienie Polskiej Normy na dystrybuowany wyrób.
Dokument ten w pełnej swojej treści zawiera dokładne informacje dotyczące materiałów, z których są wykonywane wyroby, wymiarów, elementów składowych (podzespołów), metod i wyników przeprowadzanych badań, dokładnych sposobów oznaczania. Dystrybutor jest obowiązany przedstawić na życzenie projektanta,
wykonawcy czy inwestora, pełną treść aprobaty oraz dobory techniczne wytypowanego urządzenia, celem
oceny zgodności z aprobatą.
Wyroby nieposiadające aprobaty technicznej mogą być dopuszczone do stosowania w budownictwie tylko
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.08.1998 r. w sprawie aprobat
technicznych i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z
20.08.1998 §4 i 5).
Deklaracja zgodności CE
jest procesem, w którym producent oświadcza, że wprowadzany na rynek wyrób jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami odpowiedniej Dyrektywy (lub kilku Dyrektyw).
Deklaracja zgodności w myśl Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r.
(Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami) stosuje się w odniesieniu do wyrobów
podlegającym Dyrektywom Unii Europejskiej zgodnie z którymi wyroby podlegają ocenie wymagań norm
zharmonizowanych
1.14
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na bu-

11

dowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren
budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną.
Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie
ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
2.1
Wymagania ogólne związane dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Szczegółowe wymagania dla materiałów występujących przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją określa Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna. Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i
urządzeń przewidywanych do realizacji robót. Materiały, elementy i urządzenia dostarczane na budowę muszą posiadać atest producenta i odpowiadać wymaganiom norm państwowych PN, lub posiadać certyfikat na
znak bezpieczeństwa B, certyfikat zgodności z PN bądź aprobatę techniczną oraz w przypadku urządzeń służących bezpieczeństwu –świadectwem dopuszczenia.
2.2
Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw ,składowania i
kontrolą jakości materiałów i wyrobów.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i
transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w
„Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych” oraz szczegółowymi wymaganiami
określonymi przez producentów lub dostawców. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w
projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru. Składowane materiały i
urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Wykonawca przed zamówieniem drzwi, farb, szkła, tynków, dostarczy ich próbki do akceptacji przez inspektora i Zamawiającego.
2.3
Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i składowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z
inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.
2.4
Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane i niezwłocznie
usunięte z placu budowy.
Materiały, które nie posiadają zaświadczeń o jakości lub, których jakość budzi zastrzeżenia można wbudować
w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich badań, określonych w
przepisach.
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i urządzeń zarówno krajowych albo zagranicznych, przy
czym materiały zagraniczne muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano wymagań technicznych
dla materiałów, elementów i urządzeń albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i inspektorem nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
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W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi
pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.
2.5
Wariantowe stosowanie materiałów
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach.
Inspektora nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu i Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robót.
4. Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
4.1
Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków
transportu Wykonawca określi w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
4.2
Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnego zakładu.
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
5.1
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości (
patrz pkt.6). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez
Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt,
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów,
elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod
uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materia13

łów, wyniki badań naukowych oraz czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. Polecenia inspektora
nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Przy wykonywaniu prac konserwatorskich Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierowania robotami
budowlanymi w specjalności architektonicznej i innych specjalnościach techniczno – budowlanych przy zabytkach przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane określone w przepisach Prawa budowlanego,
wykażą się co najmniej dwuletnią praktyką budowlaną przy zabytkach nieruchomych lub posiadają wyższe
studia w zakresie konserwacji zabytków, oraz zaświadczenie Konserwatora zabytków właściwego dla miejsca
zamieszkania osoby, która ubiega się o wydanie takiego zaświadczenia.
5.2
Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce i sposób prowadzenia robót i składowania materiałów.
5.3
Projekt organizacji budowy
Wykonawca uzgodni przed przystąpieniem do prac projekt organizacji budowy.
Prace prowadzone będą w budynku istniejącym, funkcjonującym podczas prac budowlanych.
5.4
Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych.
6.1
Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy próbek materiałów i elementów.
6.2
Pobieranie próbek.
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.
6.3
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, europejskie, europejskie zharmonizowane, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.
6.4
Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlany,
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu,
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
• książkę obmiarów robót,
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub CE, aprobaty
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
7.1
Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót. I prowadzenia książki obmiaru.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykona14

nia, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działu przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót
powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót
będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzonych robót. Powiadomienie
powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych
z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.
7.2
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane
w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą
wyliczone w [m³], powierzchnie w [m²], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo,
będą ważone w kilogramach lub tonach.
7.3
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru
robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.
7.4
Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w
czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi
do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.
8.1
Rodzaje odbiorów.
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub
ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.
8.2
Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie jakości i ilości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
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powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.
8.3
Odbiory instalacji i urządzeń technicznych.
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego.Próby i odbiory, instalacji i urządzeń technicznych powinny obejmować wszystkie elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego oddzielnie oraz ich współdziałanie.
8.4
Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości
części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się
do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.
8.5
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót
budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego- w obecności inspektora nadzoru i
Wykonawcy- sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia
przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ( z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonania robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.
8.6
Odbiór po okresie rękojmi.
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „ po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
• umowy o wykonaniu robót budowlanych,
• protokołu odbioru końcowego obiektu,
• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu
(jeżeli były zgłoszone wady),
• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzeni usunięcia tych
wad.
• Innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.
8.7
Odbiór ostateczny- pogwarancyjny.
Odbiór ostateczny- pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
8.8
Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:
• pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót,
pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
• oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,
16

•
•
•
•

dziennik montażu (rozbiórki)- jeżeli był prowadzony,
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych,
• dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
• rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących.
• Oświadczenie kierownika budowy o: zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, doprowadzeniu do należytego
stanu i porządku terenu budowy, a także- w razie korzystania- ulicy, sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu.
• aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń,
• Świadectwa dopuszczenia
• instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR)
• karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,
• Protokoły ze szkoleń personelu w zakresie obsługi urządzeń objętych inwestycją
• operat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg
ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
• Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
• Spis treści
• Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
• Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
• Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
• Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
• Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z eksploatacji
• Instrukcje postępowania awaryjnego
• Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia
prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń
• Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji
obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym.
8.9
Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także
– w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i Ew.
uzupełniające lub zamienne),
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4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
9) rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom tych instalacji,
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
9. ROZLICZANIE ROBÓT.
Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w
systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. Należy także określić
sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienia wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na
placu budowy, rusztowania i in., a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez
wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przejściowe świadectwa płatności są
wystawione przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo„. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane
roboty mogą być także określone w umowie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT , PRACE OGÓLNOBUDOWLANE
1. Nazwa i adres obiektu, którego specyfikacja dotyczy.
1.1
Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót wielobranżowych określonych w inwestycji:
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń przeciwpożarowych.
1.2
Nazwa i adres jednostki, która opracowała szczegółową specyfikację techniczną.
SST została opracowanych przez firmę:
ATTIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Mariusz Sobczak
Postolin 21a, 56-300 Milicz
Email: info@attik.pl, www.attik.pl
1.3
Imię i nazwisko autorów szczegółowej specyfikacji technicznej.
- mgr inż. arch. Mariusz Sobczak
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I.

B.01.00.00 ROZRUCH, INSTRUKCJE I SZKOLENIA

1. Wstęp
1.1
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozruchu, instrukcji i szkoleń
1.2
Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3
Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót.
• Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego
• Rozruch urządzeń i szkolenia pracowników
• Projekty powykonawcze
1.4
Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
Oddymianie. Do oddymiania służą klapy dymowe posiadające konieczne certyfikaty i dopuszczenia do
instalowania w systemach oddymiania zgodnie z dokumentacją projektową.
Napowietrzanie. Do napowietrzania służą istniejące lub projektowane okna i drzwi zewnętrzne zgodnie z
dokumentacją projektową. W przypadku istniejących okien należy przewidzieć ich adaptację do montażu
napędów otwierających okna połaciowego.
Automatyka systemu oddymiania. System składa się z central oddymiania, wyposażonych w moduły,
przyciski oddymiania i przewietrzania, napędów oraz okablowania ujętego w części elektrycznej opracowania. Dostawa powinna obejmować aprobaty, DTR, instrukcję montażu.
3. Sprzęt
Roboty należy wykonać przy użyciu sprawnych narzędzi gwarantujących wysoką jakość robót. Nie stawia
się wymagań co do rodzaju sprzętu.
4. Transport
Dowolne środki transportu zapewniające właściwą ochronę dostarczanych materiałów.
5. Wykonanie robót
5.1
Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Wykonawca wykona (zleci wykonanie osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje) wykonanie instrukcji
zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.)
Instrukcja uwzględniająca stan po realizacji będzie zawierała co najmniej w części graficznej i opisowej:
a)
oznaczenie kierunków ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych,
b)
rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych,
c)
wyłączników instalacji technicznych,
Instrukcja będzie wykonana w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie
.doc, .dwg i .pdf. W oparciu o część graficzną instrukcji. Wykonawca opracuje i rozmieści laminowane
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plany ewakuacji po 2 szt. na każdej kondygnacji, oraz instrukcje postępowania na wypadek pożaru 2
komplety laminowane. Plany ewakuacji oraz instrukcje postępowania na wypadek pożaru należy oprawić
w drewniane ramki w kolorystyce dopasowanej do stolarki drzwiowej na danej kondygnacji.
5.2
Rozruch i szkolenia pracowników.
Wykonawca sprawdzi działanie wszystkich elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i bieżącej kontroli działania systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego.
5.3
Projekty powykonawcze
Wykonawca opracuje projekty powykonawcze we wszystkich branżach zgodnie z wymogami prawa budowlanego, oraz dodatkowo dwa komplety dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie .doc – opisy, .dwg – rysunki oraz całość w formacie .pdf.
Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała co najmniej cześć graficzną, opisową, instrukcje obsługi i
dokumentację techniczno – ruchową wszystkich systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego.
6. Kontrola jakości
6.1
Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Kontrola jakości obejmuje ocenę opracowania pod kątem zgodności Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.)
6.2
Rozruch i szkolenia pracowników.
Kontrola jakości obejmuję ocenę poprawności działania danych systemów oraz praktycznej wiedzy z obsługi urządzeń przez personel, potwierdzonej próbami.
6.3
Projekty powykonawcze
Kontrola jakości obejmuje ocenę zgodności dokumentacji ze stanem powykonawczym obiektu i jego instalacji.
7. Obmiar robót
Jednostki obmiarowe robót przyjmuje się jako sztuki i jako spełnienia lub nie spełnieniae kryteriw.
8. Odbiór robót
Odbiorowi podlega całość dokumentacji w zakresie kompletności opracowań i dokumentacji, oraz praktycznej znajomości obsługi urządzeń systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego potwierdzoną protokolarnie
9. Podstawa płatności
9.1
Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Płaci się za ustaloną ilość robót określonych w dokumentacji przetargowej, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego.
9.2
Rozruch i szkolenia pracowników.
Płaci się za ustaloną ilość robót określonych w dokumentacji przetargowej, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego.
9.3
Projekty powykonawcze
Płaci się za ustaloną ilość robót określonych w dokumentacji przetargowej, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego.
10. Przepisy związane
Obowiązują normy przywołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. ze zm.), normy przywołane w Aprobatach Technicznych producentów, w szczególności
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normy PN-EN 12101 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

22

23

II.

B.02.00.00 ROBÓTY TYMCZASOWE, PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót towarzyszących prac towarzyszących
2. Zasady wykonania, odbioru i rozliczania robót tymczasowych, prac towarzyszących i robót
nieprzewidzianych.
Ogólne zasady wykonania, odbioru i rozliczania robót tymczasowych, prac towarzyszących i robót nieprzewidzianych zostały określone punkcie 9 Rozliczenie Robót w części ogólnej. Oferent w swojej ofercie
ujmie wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące wynikające z dokumentacji projektowo – kosztorysowej lub konieczne do realizacji wymienionych w dokumentacji zamierzeń budowlanych, i uwzględni je w
wycenie robót podstawowych lub w oddzielnej pozycji podając wycenę i jednostkę obmiaru.
Zasady obmiaru i rozliczania robót podstawowych podano w części ogólnej specyfikacji.
Wartość robót tymczasowych i prac towarzyszących powinna być wliczona w koszt robót podstawowych,
w związku z tym nie przewiduje się ich oddzielnego rozliczania.
Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz takie, które wynikły w trakcie realizacji robót. W cenie ofertowej należy uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą uzgodnioną z Zamawiającym procent wartości robót podstawowych. Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane. Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania na podstawie Protokołu Konieczności
sporządzonego przez wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen
jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączonych do oferty.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na roboty nieprzewidziane. W przypadku gdy nie wystąpiły roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru
sporządzą Protokół o braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy się o wartość rezerwy na roboty nieprzewidziane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ OGÓLNA
III.

B.03.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów,
montaż osprzętu, opraw, rozdzielnic elektrycznych), instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych,
linii kablowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.
1.2
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgledniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu
i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3
Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót
związanych z:
• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami,
• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.
• kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty
murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji,
• ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),
• wykonaniem oznakowania zgodnego
z
dokumentacja techniczna
wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów,
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi
montowany element instalacji elektrycznej.
• kompletacja wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w
szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia rozdzielnicy,
• zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna
• dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu materiałów oraz środków wg dokumentacji technicznej,
• wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy
poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyna uziemiająca obiektu,
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementów rozdzielnicy
zawartych w dokumentacji,
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•

przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej,
• opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
• montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej,
• przeprowadzeniem wymaganych prób, badan i
pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji.
• wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień
• układaniem kabli w budynkach, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
• kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty
murarskie, ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu” i pogrążania elementów uziemień
itp.),
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementów wskazanych
w dokumentacji,
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych.
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i
linii,
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji
1.4
Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badan i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badan dla
potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważniona jednostkę badająca (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może byś pod napięciem a nie
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynna).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu
wyrównania potencjału.
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna
formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.).
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Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z
instalacja elektryczna jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczna wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i
gazów, a która zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na
celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacja .
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:
•
Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
•
Kucie kucie bruzd i wnęk,
•
Osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
•
Montażu uchwytów do rur i przewodów,
•
Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,
•
Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
•
Oczyszczenie oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.
Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej.
Aparatura, stanowiąca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Stopień ochrony obudowy IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy
(szczególnie wody) i gazów, a która zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Część dostępna - przewodząca czesz urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca
w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która
podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk
lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ).
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Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego
dostęp posiadaj jedynie osoby upoważnione.
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodząca częścią która może byś (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na
którym znajdują się stopy.
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej,
na których może się pojawisz niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.
Może występowa jako:
•
sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości
lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
•
Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana
Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii elektrycznej.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST „Wymagania ogólne”
1.6
Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacje robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
•
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
•
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu Funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
•
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z późniejszymi zmianami),
•
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
•
protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z
załączonymi protokołami z badan kontrolnych,
•
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
•
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywasz na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.7
Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
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CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych CPV 45311100-1 Roboty w
zakresie przewodów instalacji elektrycznych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników instalacji elektrycznej. Montaż rozdzielnic elektrycznych
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
•
spełniania tych samych właściwości technicznych,
•
przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach
budowlanych należy stosowa przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony
przedstawiciel:
• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu
oceny zgodności,
• wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
• wydał oświadczenie, ze zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa sporządzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2
Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadasz wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania elementów linii kablowych, w tym urządzeń elektroenergetycznych zawierają opracowania typizacyjne - szczególnie albumy producentów lub specjalizujących się w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, które mogą byś wykorzystane w praktyce
2.3
Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg wymogów dla rodzaju
pomieszczenia i powłokę ochronna.
Jako materiały przewodzące można stosowa miedz i aluminium, liczba zżył: 1, 3, 4, 5.
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Przewody instalacyjne należy stosowa izolowane lub z izolacja i powłoka ochronna do układania na stałe,
w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość zżył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 450/750V w zależności od wymogów, przekroje układanych
przewodów mogą wynosi (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm².
Jako materiały przewodzące można stosowa miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zżył do 10 mm
należy stosowa obowiązkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosowa miedz i aluminium (aluminium pokryte
niklem i ocynowane); szynoprzewody można montowa wykonane w obudowie o określonym stopniu
ochrony IP lub bez obudowy.
2.3.1 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych, jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich
budowa skomplikowane ciągi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie
rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o
większych przekrojach zżył).
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasada jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej
powyżej 2 kW, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury
w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny byś
odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn
narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywasz przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy
rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą byś gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o
dużych przekrojach zżył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16
do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą ø byś gładkie lub karbowane - średnice typowych rur gładkich (sztywń nich): od ø 13 do 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.
2.3.2 Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą byś wykonane także z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typ wielkościach takich jak rury instalacyjne mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą byś standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują, jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane
są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kW, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie
podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla
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człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony
jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu -występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki musza spełniać następuj
ø ce wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa 60 mm lub 60x60
mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów
o przekroju zżyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i
Łączników instalacyjnych powinny byś przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i /
lub wkrętów. Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd
elektryczny jak aluminium, miedz, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich
zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego
Przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnisz można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.3.3 Sprzęt oświetleniowy
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywasz na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego, co
najmniej:
•
dobór opraw i źródeł światła,
•
plan rozmieszczenia opraw,
•
rysunki sposobu mocowania opraw,
•
plan instalacji zasilającej oprawy,
•
obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,
•
zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.
Oprawy oświetleniowe należy dobierasz z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych - występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.
Wypusty sufitowe i ścienne powinny byś przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy
czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może byś mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie
może byś mniejsze od 750 V, jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.
2.3.4 Obudowy rozdzielnic i aparatów
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem
instalacji elektrycznej); spełniają role zabezpieczająca przed dotykiem elementów pod napięciem, są
elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe
funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu,
podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż.
Należy przestrzegasz stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są, jako marka
referencyjna. Wykonujący prefabrykacje powinien sprawdzisz czy poszczególne elementy obudowy (lub
cała obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczna bądź nadana przez wytwórcę deklaracje zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów
Rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298: 2004, PN-EN 62208: 2005 (U).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, musza zostaw zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa zgodnie z instrukcja producenta obudów. Należy stosowa wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy
(uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa odpowiednie
zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniasz się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.
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2.3.5 Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykacje powinien sprawdzisz czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczna bądź deklaracje zgodności.
Należy przestrzegasz stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które
wymieniane są, jako marka referencyjna.
Osprzęt ten należy montowa do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad.
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywasz za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju zżyły do 2,5 (4) mm2
należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm2 należy montowa końcówki kablowe wg instrukcji producenta.
2.3.6 Elementy mocujące rozdzielnice
Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzisz czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczna bądź deklaracje zgodności.
Podstawowe sposoby montażu:
•
zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
•
osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania
przygotowane w obudowie),
•
przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji
wsporczej.
2.3.7 Uziomy
Dodatkowe - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do sąsiedniego
uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi byś mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy.
Sztuczne - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu
należy uwzględnisz następujące zasady:
•
Uziomy poziome układasz na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,
•
Uniksa układania pod warstwa nieprzepuszczająca wody np. asfalt, glina, beton,
•
Katy pomiędzy promieniami uziomu powinny byś większe od 60°,
•
Miejsce układania powinno byś oddalone, co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść dla
pieszych oraz metalowych ogrodzeń,
•
Najwyższa czesz uziomu pionowego powinna znajdować się, co najmniej na głębokości 0,5 m
przy długości ponad 2,5 m,
•
Maksymalna długosz pojedynczego uziomu sztucznego powinna byś mniejsza niż 35 m dla gruntów o rezystywności
< 500 M i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 M.
2.4
Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic
Wyroby do robót montażowych mogą byś przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
•
są właściwie oznakowane i opakowane,
•
spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
•
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.
•
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno byś potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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2.5
Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny byś przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość zżył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronisz przed
wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byś suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Prace można wykonywasz przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Spawanie powinno odbywasz się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości materiałów użytych na poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych należy stosowa
spawanie gazowe lub łukowe w osłonie gazowej.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachowasz ostronos, aby
nie uszkodzisz materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu
wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Należy stosowa dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze umożliwiającej łatwe
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowa opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń
transportowych.
5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

5.1
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz
za jakoś zastosowanych materiałów i jakoś wykonanych robót.
Roboty winny byś wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2

Szczegółowe zasady wykonania robót

5.2.1 Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
• przemieszczenie w strefie montażowej,
• złożenie na miejscu montażu wg projektu,
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu
osprzętu,
• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykry kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,
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•

osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli,
wieszaków wraz z zabetonowaniem,
• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów
(pkt 2.2.2.),
• łuki z rur sztywnych należy wykonywasz przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może byś większe niż
15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy
poniżej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
Średnica znamionowa
rury (mm)
18
21
22
28
37
47
Promień łuku (mm)
190
190
250
250
350
450
• łączenie rur należy wykonasz za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowa nie),
• puszki powinny byś osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,
• przed zainstalowaniem należy w puszce wycia wymagana
liczbę otworów dostosowanych
do średnicy wprowadzanych rur,
• koniec rury powinien wchodzisz do środka puszki na głębokość do 5 mm,
• wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm
dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem
i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)
SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza byś ułożone swobodnie i nie mogą byś narażone
na naciągi i dodatkowe naprężenia,
• oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd,
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykry kanałów instalacyjnych,
• przeprowadzenie prób i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61: 2000 oraz PN-E-04700:
1998/Az1:2000.
5.2.2 Montaż opraw oświetleniowych
Te elementy instalacji montowa w końcowej fazie robót, aby unik nas niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montowa wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzisz ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.
Należy zapewnisz równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniasz
niezbędna wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Przewód ochronny będący zżyła przewodu wielozmysłowego powinien mieć izolacje będąca kombinacja
barwy zielonej i Żółtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonasz zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.2.3 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniający
wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego
miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej,
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miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzisz schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji.
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominą.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonasz
mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzisz kartę technologiczna dla prefabrykacji,
stanowi ona załącznik do protokołu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniasz wszelkie wytyczne projektanta, co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności:
•
stopień ochronności,
•
wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy,
•
typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa
•
typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa,
•
sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”,
•
typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie,
•
sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe,
szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 604392:2004,
•
rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,
•
sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy
PN-EN 60439- 3:2004,
•
kompletność montażu wyposażenia dodatkowego,
•
kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,
•
oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno byś wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywasz danych technicznych aparatów i osprzętu,
•
w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.
Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1: 2003 (zgodnej z międzynarodowa IEC439-1). Wymagane jest świadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z
ww. wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi
norm PN-EN 60439-4: 2004 oraz PN-EN 60439-4: 2005(U).
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać
wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.
Rozdzielnica (sterownica) powinna byś wyposażona w maskownice z tworzywa sztucznego, chroniąca
przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami
pod napięciem.
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniasz dostęp do kompletu elementów wykonawczych od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualna
rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca).
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniasz zasadę jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny byś wykonane minimum w II klasie ochronności.
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki izolacyjne,
stanowiące standardowe ich wyposażenie.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwa rozdzielnicy zgodna z nazwa
rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien byś przymocowany w sposób trwały.
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5.2.4 Montaż rozdzielnic elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
•
przemieszczenie w strefie montażowej,
•
rozpakowanie,
•
ustawienie na miejscu montażu wg projektu,
•
wyznaczenie miejsca zainstalowania,
•
trasowanie,
•
wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,
•
osadzenie kołków osadczych
plastikowych
oraz
dybli, ·śrub
kotwiących
lub
wsporników wraz z zabetonowaniem,
•
montaż wraz z regulacja mechaniczna elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),
•
podłączenie uziemienia,
•
sprawdzenie
prawidłowości usytuowania
w
pomieszczeniu, ·w
szczególności
zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,
•
sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,
•
przeprowadzenie prób i badan.
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętasz, aby wszystkie kable odpływowe wyposaży w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych.
5.2.5 Układanie kabli Układanie kabli w budynkach
Wszelkie typy kabli z wyjątkiem, posiadających osłonę ochronna włóknista układa się bezpośrednio na
ścianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku
oraz kanałach - niektóre sposoby układania omówiono w pozycjach poprzednich.
Szczególna uwagę należy zwrócisz przy przejściach kabli przez ściany i stropy z zastosowaniem przepustów kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny byś zabetonowane lub wmurowane w otwór, oba
końce uszczelnione materiałem niepalnym na długości 8 cm dla stropów i 10 cm dla ścian. Dodatkowe
zabezpieczenia wykonuje się w przypadkach szczególnych np. izolacja od żrących oparów (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pożarowa przy przejściu pomiędzy wydzielonymi strefami ochrony pożarowej i
wewnątrz stref. Dla pomieszczeń zagrożonych pożarem lub wybuchem przepusty powinny byś oddzielne
dla każdego kabla, również jednożyłowego. Skrzyżowania kabli należy wykonać w taki sposób, aby minimalne odległości pomiędzy kablami wynosiły: 5 cm dla kabli na napięcie do 1 kW i 15 cm dla kabli na
napięcie powyżej 1 kw. Odległości minimalne od rurociągów podaje N SEP-E-004 i wynoszą od 20 do
150 cm., Jeśli nie można spełnisz warunków minimalnej odległości, podanych w normie jw., należy bezwzględnie prowadzi kable w rurach ochronnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli, jakości robót
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badan kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1:2000
Szczegółowy wykaz oraz zakres badan po montażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2: 2002, PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-04700:
1998/Az1: 200Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN
60439-1: 2003 i PN-E-04700: 1998/Az1: 2000 Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badan
kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1:2000
6.2
Szczegółowe zasady kontroli, jakości robót
Szczegółowe zasady kontroli, jakości robót polegają na sprawdzeniu:
•
zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
•
zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
•
stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów,
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
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•
•

sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
•
poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
•
poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
•
pomiarach rezystancji izolacji,
•
napisów informacyjno-ostrzegawczych,
•
działania przyrządów kontrolno-pomiarowych
i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej),
•
działania sygnalizacji stanu położenia łączników,
•
stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników,
•
stanu zewnętrznego głowic kablowych,
•
stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,
•
stanu ochrony przeciwporażeniowej,
•
stanu urządzeń wentylacyjnych - chłodzenie rozdzielnicy,
•
schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,
•
stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej,
•
sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,
•
poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem
przez wykonawcę montażu.
•
poprawności
wykonania
i
zabezpieczenia połączeń
śrubowych
instalacji piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
•
pomiarach rezystancji
instalacji
lub
jej
elementów, ·zgodnie z zasadami przeprowadzania badan. Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np.
metoda techniczna przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosi minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno byś izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna byś mniejsza niż 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna byś mniejsza niż 20 MQ. Pomiaru należy dokonać miernikiem
rezystancji instalacji o napięciu 1 kw. Po wykonaniu oględzin należy sporządzisz protokoły z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.3
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznasz wadę za niemająca zasadniczego
wpływu na jakoś funkcjonowania instalacji i ustalisz zakres i wielkość potraceń za obniżona jakoś.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
7.2
Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
• dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpt., m,
• dla kabli i przewodów: m,
• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpt.,
• dla opraw oświetleniowych: szt., kpt.,
• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpt.
• dla rozdzielnicy: szt., kpt.,
• dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpt., m,
• dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpt.,
• dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpt., m,
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•
•
•

dla uziomów: m,
dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpt.,
dla robót ziemnych: m lub m³.

W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalisz inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robót.
W szczególności można przyjazd zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBÓT
8.1
Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2

Szczegółowe zasady odbioru robót.

8.2.1 Odbiór międzyoperacyjny.
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegasz m.in.:
• przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych,
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp.
• wykonanie i montaż konstrukcji,
• ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z przynależna do
stosowania aparatura
• ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni,
• ustawienie rozdzielnicy,
• obwody zewnętrzne główne i pomocnicze,
• instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.
• przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,
• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np.
zasypanie fundamentów wraz z uziomem fundamentowym.
• podsypki i zasypki,
8.2.2 Odbiór częściowy
Należy przeprowadzisz badanie po montażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń,
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzisz
prawidłowość montażu ,oraz zgodność
z obowiązującymi przepisami i projektem:
• wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
• sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi,
• fundamentów, ·uziomów fundamentowych i
przepustów
umieszczonych w
fundamentach,
• prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: wydzielonych pętli
lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.
• wykonanie wykopów, jakoś i prawidłowość wykonania fundamentów.
8.2.3 Odbiór końcowy
Badania po montażowe, jako techniczne sprawdzenie, jakości wykonanych robót należy przeprowadzisz
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
•
dla napie do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
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•
izolacji torów głównych,
•
izolacji torów pomocniczych,
•
działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,
•
działania mechanicznego łączników, blokad itp.,
•
instalacji ochronnej.
Parametry badan oraz sposób przeprowadzenia badan są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:
2000 i PN-E- 04700: 1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamieścisz w protokole odbioru końcowego.
Badania rozdzielnic
Badania działania obwodów pomocniczych rozdzielnic polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania
układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania rezerwy.
Badania należy przeprowadzisz według programu, który powinien byś częścią dokumentacji eksploatacyjnej.
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie otwarcie) każdego łącznika.
W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego - od
stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.
Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykasz i otwierasz w stanie pracy i w stanie próby. W
trakcie próby trzeba także sprawdzisz prawidłowe działanie blokad tego członu.
Badania należy przeprowadzisz według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamieścisz w protokole odbioru Końcowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1
Ogólne zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa.
9.2
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może byś dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:
•
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub
•
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
instalacyjne uwzględniają również:
•
przygotowanie stanowiska roboczego,
•
dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
•
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
•
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, (jeśli taka konieczność występuje),
•
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
•
uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
•
usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej,
•
likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych
do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1
Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i Łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Oprze wodowanie.
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-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ,Pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702: 1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny Pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych.
PN-EN 50146: 2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń zżył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PN-EN 60664-1: 2003 (U)
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania
i badania.
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PN-EN 60670-1: 2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. PNEN 60898-1: 2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 60898-1: 2003/A1: 2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana
A1).
PN-EN 60898-1: 2003/AC: 2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 61008-1: 2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia
ogólne.
PN-EN 61009-1: 2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych.
PN-E-04700: 1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan Odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do
750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
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-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220
V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i
niepełnym zakresie badan typu
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe
PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-4: 2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące
zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych.
Kablowe rozdzielnice szafowe (CFC) do rozdziału energii w sieciach
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem
Elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne
PN-EN 50300: 2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych
PN-EN 62208: 2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach
wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego
PN-E-04700: 1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze
PN-EN 50164-1: 2002 (U)Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane
elementom połączeniowym.
PN-EN 50164-2: 2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doniesieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów
ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1: 2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1: 2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2.
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.Część 3. Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepis (SPD).
PN-EN 61663-1: 2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowodowe. PN-EN 61663-2: 2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepis. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepis do sieci prądu
przemiennego.
PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepis. Bez iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepis z tlenków metali
do sieci prądu przemiennego.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-E-04700:1998 Urządzenia i
układy elektryczne
w
obiektach
elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych.
PN-E-04700: 1998/Az1:2000 Urządzenia
i
układy elektryczne
w
obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesyłanie i
rozdzielanie energii elektrycznej - Eksploatacja.
PN-EN 62271-200: 2005 (U) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kW do 52
kW włącznie.
N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kw. Postanowienia ogólne.
PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 Kw. Połączenia i zakończenia żył.
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PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kw. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kw. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kW. Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV.
PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie.
PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa. Wymagania.
PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badan. Pomiar intensywności wyładowań niezupełnych przy
napięciu przemiennym.
PN-86/E-06041 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej. Wyposażenie podstawowe. PN-EN 60076-1: 2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogólne.
PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Część 8: Przewodnik stosowania.
PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obciążenia transformatorów olejowych. PN-EN 60726: 2003 (U)
PN-HD 605 S1: 2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.
PN-HD 605 S1: 2002/A3: 2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).
PN-HD 621 S1: 2003 (U) Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej.
10.2
Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) . Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zmianami).

10.3
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, czesz 4) Arkady, Warszawa 1990 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesz D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesz D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1999
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IV.

B.04.00.00 INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
1. Wstęp
1.1
Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji
oświetlenia awaryjnego.
1.2
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego. Zamontowanie nowego
oświetlenia awaryjnego pozwoli na spełnienie wymogów aktualnie obowiązujących przepisów i norm.
1.3
Zakres robót objętych ST
Do wykonania jest system oświetlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnętrznym źródłem zasilania (akumulatory w oprawach) w wersji z autotestem.
Opracowanie niniejsze zawiera następujące instalacje oraz ich elementy:
- montaż korytek instalacyjnych
- bruzdowanie
- układanie przewodów
- montaż opraw oświetlenia awaryjnego
- podłączanie przewodów
- badania instalacji
- pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego
2. Wykonanie robót
2.1
System oświetlenia awaryjnego
Ogólna koncepcja systemu oświetlenia awaryjnego do wykonania polega na zastosowaniu opraw awaryjnych w wersji AUTOTEST, które są ogniwem łączącym systemy oświetlenia awaryjnego z monitoringiem.
Oznacza to automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych, a więc nie
potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń, ani czynności serwisanta, żeby wykonać wymagane przez
normę PN-EN 50172 testowanie. AUTOTEST w oprawach oświetlenia awaryjnego umożliwia utrzymanie
ich pełnej sprawności technicznej, poprzez systematyczną kontrolę funkcjonalną i pomiar czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej. Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urządzenie mikroprocesorowe zarządzające wieloma funkcjami, a mianowicie:
- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A
- sprawdzenie czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B
- nadzorowanie prądu ładowania akumulatorów
- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaświecenie czerwonej diody LED
Terminy kolejnych testów wyzwalane są przez wewnętrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem mikroprocesora. Według normy PN-EN 50172, TEST A musi być wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni.
TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przełączeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1 minuty. W tym czasie testowana jest poprawność działania poszczególnych podzespołów oprawy. TEST B
polega na przełączeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu świecenia do momentu rozładowania akumulatorów. Zmierzony czas świecenia porównany jest przez mikroprocesor z wymaganym
czasem świecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej wartości czerwona dioda sygnalizuje
uszkodzenie akumulatorów. Dzięki pełnemu rozładowaniu akumulatorów (do progu napięcia określonego
przez producenta akumulatorów), a następnie ,naładowaniu następuje ich prawidłowe uformowanie. Zastosowano oprawy kierunkowe zarówno w wersji świetlówkowej jak i LED oraz ,oprawy doświetlające
drogi ewakuacyjne z diodami LED. Dzięki zastosowaniu opraw z ,AUTOTESTEM, użytkownik obiektu ma
zagwarantowaną pełną kontrolę stanu technicznego ,całego systemu oświetlenia awaryjnego. Oprawy te
spełniają jedno z najważniejszych wymagań normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: „Oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub
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być podłączone do zdalnego układu testującego”. ,Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego przewidziane do zamontowania posiadają ,pozytywne wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 60 598-2-22 wykonane w ,laboratoriach akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodności. ,Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 ,kwietnia 2010 roku(Dz.U. Nr 85
poz.553) takie badania są wymagane dla uzyskania ,świadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.
2.2
Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych
Należy zamontować system oświetlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnętrznym źródłem zasilania (akumulatory w oprawach). Najważniejszą zaletą takiego systemu jest rozproszenie bezpieczeństwa
na wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego w obiekcie, z których każda przełącza się w tryb pracy awaryjnej niezależnie od innych urządzeń systemu. To wymaganie idealnie spełniają systemy oparte na
oprawach z własnym akumulatorem w wykonaniu AUTOTESTU. Posiadają one automatyczny nadzór
napięcia sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przełączanie z pracy podstawowej na awaryjną.
Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocą dwóch diod LED. Diody nie świecą podczas pracy awaryjnej
oprawy.
Dioda zielona – informuje o stanie baterii:
- świecenie ciągłe: bateria naładowana
- miga: trwa ładowanie baterii
- nie świeci: brak baterii lub przerwa w obwodzie ładowania
Dioda czerwona – informuje o stanie modułu:
- miga: trwa wykonywanie testu A lub B
- świecenie ciągłe: błąd testu A lub B, brak baterii lub awaria
Należy zastosować oprawy oświetlenia kierunkowego w wersji jasna, które świecą przy zasilaniu z sieci.
Przy braku napięcia zasilania automatycznie przełączają się w tryb pracy awaryjnej.
Oprawy doświetlające drogę ewakuacyjną należy zastosować w wersji ciemną, które przy zasilaniu z sieci są w trybie czuwania, oprawa nie świeci. Przy braku napięcia zasilania automatycznie przełączają się
w tryb pracy awaryjnej. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone będą we własne źródło
zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 2 godziny po zaniku napięcia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy podłączyć dodatkowym przewodem do puszki
instalacyjnej najbliższego obwodu oświetlenia podstawowego z przed wyłącznika.
2.3
Rozmieszczenie opraw awaryjnych
Oprawy oświetlenia kierunkowego jednostronne z piktogramem (WERSJA JASNE) należy montować nad
drzwiami ewakuacyjnymi lub na ścianie. Oprawy oświetlenia kierunkowego dwustronne z piktogramami
(WERSJA JASNE) powinny być tak zamontowane, aby prawidłowo wskazywały kierunek drogi ewakuacyjnej. Oprawy doświetlające drogę ewakuacyjną (WERSJA CIEMNE) muszą być montowane do sufitu
prostopadle do długości korytarza oraz do ściany tak, aby prawidłowo doświetlały drogę ewakuacyjną.
Wysokość montażu opraw na ścianie powinna być na poziomie 2,5m. od podłogi. Rozmieszczenie opraw
oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano zgodnie z następującymi zasadami:
- oprawy oświetlenia kierunkowego z piktogramami muszą być bezwzględnie widoczne na drodze ewakuacyjnej z określonej odległości widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjściach awaryjnych wzdłuż dróg
ewakuacyjnych będą tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego
miejsca. Z każdegomiejsca drogi ewakuacyjnej będzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.
- w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx, a na centralnym pasie drogi,
obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić nie mniej
niż 0,5 lx, przy stosunku maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii
drogi nie większym niż 40:1, natomiast w pobliżu punktów pierwszej pomocy, urządzeń przeciwpożarowych i alarmowych, które nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, natężenie
oświetlenia musi wynosić min. 5lx na podłodze
- natężenie oświetlenia w strefie otwartej (zapobiegającego panice) nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx
na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego pasa obwodowego o szerokości 0,5 m.
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3. Materiały
Wszystkie materiały muszą być dostarczone w modelach nowych i dostępnych na rynku. Tam gdzie projekt odwołuje się do poszczególnych producentów i typów , wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
materiałów zgodnie z podanym typem albo produktów o podobnej jakości. Do czasu montażu wykonawca
zapewni składowanym materiałom zabezpieczenie przed zniszczeniem, aby zachowały swoja jakość do
robót. Miejsce składowania materiałów musi być w pomieszczeniach na terenie wykonywanych prac w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
4. Sprzęt
Instalacje winny być wykonywane przy użyciu odpowiedniego sprzętu i maszyn, który nie będzie wpływał
niekorzystnie na jakość wykonywanych prac. Wykonawca zapewni sprzęt i maszyny pod względem typów i ilości odpowiadający wskazaniom zawartym w ofercie. Ilość sprzętu musi gwarantować wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową. Do czasu wykonywania robót wykonawca zapewni składowanym sprzętom i maszynom zabezpieczenie przed zniszczeniem. Miejsce składowania sprzętu musi być w
pomieszczeniach na terenie wykonywanych prac w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
5. Transport
Wykonawca winien wykorzystywać takie środki transportu, które pozwolą na bezpieczne przewożenie
materiałów, będą zabezpieczone przed zniszczeniem i nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych
materiałów.
6. Zgodność z projektem
Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość wykonywanych prac i za zgodne wykonanie robót z projektem, ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej nie mogą wpłynąć na wartość użytkową i funkcjonalną
robót oraz materiałów i muszą być uzgodnione z Projektantem.
7. Kierowanie pracami
Wykonawca musi posiadać uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami i jest odpowiedzialny za zapewnienie koniecznych powiadomień i innych wymaganych do wykonania robót powiadomień Inspektora
Nadzoru. Umowa na roboty elektryczne musi być zgodna z polskimi normami i przepisami. Wykonawca
powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę zarządzającą oraz odpowiednią ilość pracowników wykwalifikowanych w celu zapewnienia właściwego ukończenia robót. Pracownicy niewykwalifikowani mogą być
zatrudnieni tylko w takim zakresie, jaki jest zgodny z przepisami.
8. Odbiór robót
Przy przekazaniu końcowym robót wykonawca przekaże wszystkie zatwierdzone dokumenty. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego. Protokół powinien być sporządzony według wzoru
przedstawionego przez Zamawiającego. Po zakończeniu robót wykonawca przekaże następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą
- dziennik budowy
- wyniki pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego
- certyfikaty jakościowe wbudowanych materiałów
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
9. Uwagi końcowe
Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym, z wymaganiami ujętymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz i zgodnie z treściami ustaw i rozporządzeń zawartymi
w:
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w „sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów” (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dnia
22.06.2010 r.)
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- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461 z dnia 07.04.2009
r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie
10. Wykaz norm
- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
- PN-EN 50172: 2005 Systemy oświetlenia awaryjnego
- PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
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V.

B.05.00.00

INSTALOWANIE PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano —
instalacyjno — montażowych związanych z budową instalacji alarmowych Zespół
1.2
Zakres rzeczowy specyfikacji technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej
OST.
1.4
Zakres robót objętych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlano - instalacyjno - montażowe, umożliwiające i mające
na celu budowę wyposażenia budowlano - instalacyjnego w zakresie instalacji alarmowych.
W zakres prac wchodzą następujące instalacje:
Wykonanie instalacji przewodowej systemu sygnalizacji pożaru SSP
- zamontowanie centralki SSP
- zamontowanie awaryjnego źródła zasilania centralek
- zainstalowanie detektorów dymu i sygnalizatorów akustycznych i akustyczno- optycznych.
- zainstalowanie modułów kontrolno-sterujących
- montaż pętli detekcyjnych, sterujących i alarmowych
Realizacja ochrony przeciwpożarowej.
Realizacja ochrony przeciwprzepięciowej.
Realizacja ochrony przeciwporażeniowej
Prace kontrolno - pomiarowo - rozruchowe.
Prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji.
Szkolenie serwisowo- konserwacyjne użytkownika systemów automatyki i zabezpieczeń
2. MATERIAŁY.
2.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji projektowej, a typy i ilości w zestawieniu materiałów załączonym do projektu oraz kosztorysu. Wszystkie materiały i urządzenia stosować renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość. Przewody elektroenergetyczne stosować
zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją dokumentacji technicznej, oraz zestawieniem materiałów. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach stosować przewody izolowane układane na stałe. Przewody wielożyłowe przy układaniu w listwie oraz rurze stosować wykonanie płaskie lub skrętne.
Żyły przewodów wielożyłowych muszą posiadać różne barwy izolacji. Sposób układania przewodów w
instalacji musi być dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu w instalacji. Przewody instalacyjne stosować na napięcie znamionowe
(450/750V). Stosować przewody z żyłami miedzianymi.
Przewody instalacji teletechnicznych - elektrycznej teletechniki przewody kabelkowe, specjalnego koloru
izolacji czerwonej. Żyły miedziane, jednodrutowe w powłoce polwinitowej. Do połączeń teletechnicznych
stosować przewody parowe.
2.2
Odbiór materiałów na budowie.
• Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.
• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z
danymi producenta.
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• W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez inżyniera ( dozór techniczny robót).
• Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte.
2.3
Składowanie materiałów na budowie.
Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w
zamkniętych i suchych.
3. SPRZĘT I TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu , który nie powoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Wykonawca powinien wykazać ,się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
• samochodu skrzyniowego,
• samochodu dostawczego,
• samochodu samowyładowczego,
• przyczepy do przewożenia kabli.
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
się na środkach transportu.
4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1
Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST branży budowlanej.
5.2
Układanie przewodów w instalacjach alarmowych
W budynku stosownie do dokumentacji technicznej wykonywać instalacje w bruzdach w korytkach kablowych rurach instalacyjnych pod tynkiem. Konstrukcje wsporcze i uchwyty do mocowania korytek kablowych powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) Korytka
podlegają ogólnym i lokalnym połączeniom wyrównawczym. Korytka połączyć przewodem LY 6 mm².
Stosować oddzielne ciągi korytek dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
5.3
Wykonanie robót instalacyjnych.
Wykonać zgodnie z projektem.
5.4
Połączenia wyrównawcze.
W obiekcie należy stosować połączenia ekwipotencjalizacyjne w celu zapewnienia właściwej ochrony od
porażeń. Korytka podlegają ogólnym i lokalnym połączeniom wyrównawczym. Korytka połączyć przewodem LY 6 mm².
5.5
Ochrona przepięciowa.
Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi przenoszonymi
przez rozdzielczą siec zasilającą oraz przed przepięciami generowanymi przez urządzenia przyłączone
do instalacji zostały zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć powinny ,wytłumić przepięcia do wartości
poniżej poziomu wytrzymałości udarowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej
instalacji. Wymagane znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane przez urządzenia ( w zależności od
napięcia znamionowego i układu sieci) zawarte zostały w normie. Realizacją ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego (wyrównywanie potencjałów w obiektach budowlanych) przepięciami atmosferycznymi oraz łączeniowymi wszelkiego rodzaju ujęto w projekcie i specyfikacji branży elektrycznej. Należy zastosować ochronę trzeciego stopnia dla urządzeń elektronicznych.
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6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1
Wymagania ogólne
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z dokumentacją
projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.
Po pozytywnym zakończeniu badań lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inżynierowi dwa egzemplarze
świadectwa badań z jego wynikami.
6.2
Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie Świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.
6.3

Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1 Trasy przewodowe
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , należy sprawdzić zgodność ich z Dokumentacją Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich wymiary: szerokość i głębokość.
6.3.2 Układanie przewodów
Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: zgodność z dokumentacją oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami.
6.3.3 Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatnie, jeżeli
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.
6.3.4 Próba rezystancji izolacji.
Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż
2,5kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Wyniki wpisane będą do książki obmiarów. Błędy lub przeoczenie w
ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonania, a obmiar robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST branży budowlanej. Do odbioru końcowego
Wykonawca powinien przedłożyć :
- aktualną dokumentację powykonawczą
- protokoły prób montażowych
- protokoły pomiarów elektrycznych
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji
- instrukcje eksploatacji, jeśli umowa przewidywała ich dostarczenie
- oświadczenie inwestora o przeszkoleniu konserwatorów instalacji
- certyfikatu bezpieczeństwa użytych materiałów i urządzeń
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg dokumentacji, ST i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-IEC 60364-5-523 sposób układania kabli.
PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewodów w instalacjach
PN-IEC 60364-5-52 wymagania odnośnie minimalnych przekrojów stosowanych w instalacjach.
PN-IEC 60364-4-41 dobór przekroju ze względu na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
PN-IEC 60364 [18] dobór przewodów ochronnych i neutralnych
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteniowym.
PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/03; PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa
obiektów budowlanych.
PN-88/B-01039 Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Errata N 1/2001.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze
PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pożarowej, projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji 2002.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy
Dz.U. 1991 nr 81poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U.1997 nr 11 poz. 725 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Norm i norm branżowych. Zasady projektowania, wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej;
CNBOP Warszawa 1994/1996; Wytyczne projektowania systemów sygnalizacji pożaru – warsztaty Zacisze 1996,1998,2000; Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożaru w oparciu o sprzęt firmy POLON-ALFA, ARITECH - POLSKA.
PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pożarowej, projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji 2002.
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11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
11.1
Wymagania ogólne dotyczące uprawnionych instalatorów
Projektowane systemy alarmowe a w szczególności system elektrycznej instalacji i urządzeń automatycznej sygnalizacji alarmu pożaru SAP, muszą być wykonane zgodnie z projektem technicznym budowlano - wykonawczym oraz specyfikacją techniczną i materiałową. Firma - uprawniony instalator musi posiadać ważne odpowiednie uprawnienia budowlane oraz specjalistyczne w tej branży. Ponadto upoważniony instalator (konserwator) musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem i potencjałem
11.2
Wymagania dotyczące producentów urządzeń
Producenci systemów zabezpieczeń alarmowych muszą posiadać świadectwa ISO9001, aktualne atesty,
odpowiednie certyfikaty oraz aprobaty techniczne. Producenci systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych muszą posiadać świadectwa ISO9001, aktualne atesty CNB Józefów k/Otwocka, odpowiednie certyfikaty oraz aprobaty techniczne.
11.3
Szczegółowe wymagania instalacyjne.
Szczegółowe wymagania instalacyjne zgodnie z przepisami, normami, zaleceniami, wytycznymi ustala
producent.
Specyfikacja
tych
wymagań
umieszczona
jest
w
projekcie
or
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