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UWAGA:
1) Równowa no

norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powołane s konkretne normy i przepisy, które
spełnia maj materiały, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
b d obowi zywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy
s pa stwowe lub odnosz si do konkretnego kraju lub regionu, mog by
równie stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy
poziom wykonania ni powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiaj cego.
Ró nice pomi dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musz by dokładnie opisane przez Wykonawc i przedło one Zamawiaj cemu
do zatwierdzenia przed dat u ycia przez Wykonawc materiału. W przypadku,
kiedy Zamawiaj cy stwierdzi, e zaproponowane zmiany nie zapewniaj
zasadniczo równego lub wy szego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje
si do norm powołanych w dokumentacji.
2) Równowa no

materiałów i osprz tu

Wsz dzie, gdzie w dokumentacji opisuj cej przedmiot zamówienia przekazanej
wykonawcy robót budowlanych (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych) wyst pi nazwy materiałów, znaki towarowe,
patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane, Zamawiaj cy dopuszcza
u ycie innych materiałów, o parametrach co najmniej równowa nych.
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I. CZ

OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Podstaw techniczn niniejszego opracowania stanowi dokumentacja projektowa:
- Projekt instalacji elektrycznych wewn trznych w modernizowanych pomieszczeniach
toalet i sali wystawowej zlokalizowanych na pierwszej kondygnacji Segmentu G
budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w ramach zadania "Modernizacja
parkietu sali A (wystaw czasowych) oraz sanitariatów pierwszej kondygnacji segmentu
G budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie".
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s
wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót budowlanych polegaj cych na wykonaniu instalacji
elektrycznych wn trzowych w modernizowanych pomieszczeniach toalet i sali
wystawowej zlokalizowanych na pierwszej kondygnacji Segmentu G budynku
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje nast puj ce roboty budowlane:
- wymiana opraw o wietlenia podstawowego w pomieszczeniach toalet,
- wymiana / wykonanie instalacji o wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach toalet,
- renowacja i konserwacja opraw historycznych,
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych niskiego napi cia w sali wystawowej,
- wykonanie instalacji floorbox w sali wystawowej,
- rozprowadzenie instalacji teletechnicznej z punktu dystrybucji do sali wystawowej,
- monta opraw historycznych w wyznaczonych miejscach (wg. projektu
wykonawczego),
- monta i wyposa enie rozdzielni elektrycznej R1.
Roboty instalacyjne w bran y elektrycznej wyszczególniono i opisano
w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych –
instalacje elektryczne, zamieszczonej w cz ci szczegółowej niniejszej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Cz
ogólna niniejszej specyfikacji odnosi si i zawiera wymagania ogólne dla robót
instalacyjnych.
Cz
szczegółowa niniejszej specyfikacji odnosi si
szczegółowe dla poszczególnych rodzajów robót.

i zawiera wymagania
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z
dokumentacj projektow , specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych
Prace towarzysz ce:
-

-

-

utrzymanie w czysto ci i porz dku stanowiska roboczego,
wykonanie czynno ci zwi zanych z likwidacj stanowiska roboczego,
transportowanie w poziomie na potrzebn odległo i w pionie na potrzebn
wysoko
materiałów i elementów oraz wszelkiego sprz tu pomocniczego
niezb dnego do wykonania robót,
zniesienie lub wyniesienie poza obr b budynku materiałów, osprz tu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementów i zło enie w ustalonym z Inspektorem
Nadzoru miejscu,
segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na
terenie robót budowlanych lub w składowisku przy obiektowym,
obsługiwanie sprz tu nie posiadaj cego etatowej obsługi (sprz t u ywany do
wykonania dowolnych prac np. Agregat pr dotwórczy),
sprawdzanie prawidłowo ci wykonania robót,
usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodze powstałych w trakcie
wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpo rednich wykonawców,
wykonanie niezb dnych zabezpiecze bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagro enia,
zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem balustrad, grzejników,
umywalek i innych urz dze stanowi cych wyposa enie budynku,
zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub
nie wymienianych elementów budynku.
przenoszenie i zabezpieczenie na czas wykonywania robót pozostaj cego
wyposa enia pomieszcze , mebli, urz dze itp.,
wywóz na składowisko gruzu powstałego na skutek robót rozbiórkowych

Roboty tymczasowe:
-

demonta i ponowny monta elementów wyposa enia wn trz takich jak
karnisze, wieszaki, itp. (je eli wyst puj ).

1.4. Informacje o terenie robót budowlanych
Teren robót budowlanych dla przedmiotowego zamówienia stanowi wykonanie
instalacji elektrycznych wn trzowych w modernizowanych pomieszczeniach toalet i
sali wystawowej zlokalizowanych na pierwszej kondygnacji Segmentu G budynku
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w ramach projektu "Modernizacja parkietu sali
A (wystaw czasowych) oraz sanitariatów pierwszej kondygnacji segmentu G
budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie" – bran a elektryczna. Zamawiaj cy,
w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren robót
budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi oraz dokumentacj projektow stanowi c opis przedmiotu
zamówienia na roboty budowlane i specyfikacj techniczn wykonania i odbioru
robót. Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu robót budowlanych
w okresie trwania realizacji zamówienia a do ich zako czenia i ko cowego
odbioru. Przed przyst pieniem do realizacji robót, zabezpieczy
strefy
prowadzonych robót (zabezpieczenie podłóg, zabezpieczenie przed zakurzeniem: w
szczególno ci
zainstalowanych
na
korytarzach
urz dze
kopiuj cych,
s siaduj cych otworów drzwiowych, etc.) na ci gach komunikacyjnych
(korytarzach, holach) i pomieszczeniach u ytkowych (izby zaj , kuchnia etc.)
poprzez ich wydzielenie i prawidłowe oznakowanie.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywał tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce, w tym: wygrodzenia, por cze, sygnały i znaki ostrzegawcze, i
wszelkie rodki niezb dne do ochrony terenu prowadzonych robót.
Koszt zabezpieczenia terenu robót budowlanych nie podlega odr bnej zapłacie i
przyjmuje si , e jest wł czony w cen umown .
Wykonawca zobowi zuje si uprz tn teren robót po zako czeniu ka dego elementu
robót i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zako czeniu wszystkich robót
obj tych zleceniem.
1.4.2 Organizacja robót budowlanych
Zamawiaj cy okre li zasady wej cia pracowników Wykonawcy na teren oraz okre li
miejsca przył czy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania cieków na
potrzeby prowadzonych robót budowlanych. Roboty nale y prowadzi w sposób
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób
uprawnionych i zgodnie obowi zuj cymi normami. Wykonawca zobowi zany jest zna
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej,
które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny
za
wypełnienie wszelkich
wymaga
prawnych odno nie wykorzystania
opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci gły b dzie informowa Inspektora
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne
dokumenty.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowi
zał cznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa bł dów lub opuszcze w dokumentacji
stanowi cej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci
liczbowe wymiarów s wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj by zgodne z dokumentacj
projektow stanowi c opis przedmiotu zamówienia i specyfikacj techniczn
wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót b d uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno
z
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie b d zgodne z
dokumentacj projektow i specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót i maj
wpływ na niezadowalaj c jako
elementu budynku, to takie materiały zostan
zast pione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca powinien zapewni ochron własno ci publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest zobowi zany do oznaczenia i odpowiada za ochron instalacji, urz dze itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni
wła ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urz dze itp. w
czasie trwania robót budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wła cicieli instalacji i zainteresowanych u ytkowników oraz
b dzie z nimi współpracował, dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.
Wykonawca b dzie odpowiada
uszkodzenia.

za wszelkie spowodowane przez jego działanie

Wykonawca zobowi zany jest do powiadamiania Zamawiaj cego o utrudnieniach
zwi zanych z robotami budowlanymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediów.
Ci gi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodost pne powinny by utrzymywane we
wła ciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiaj cym składowa materiałów ani sprz tu.
1.4.4. Ochrona rodowiska
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót budowlanych
wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca b dzie podejmowa wszelkie
konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych
ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu robót oraz b dzie unika uszkodze lub
uci liwo ci dla osób lub własno ci społecznej, a wynikaj cych ze ska enia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania.
Stosuj c si do tych wymaga , Wykonawca b dzie miał szczególny wzgl d na:
a) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
b) mo liwo

powstania po aru.

1.4.5. Warunki bezpiecze stwa pracy
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca b dzie przestrzega
obowi zuj cych przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj cych
odpowiednich wymaga elektrycznych.
Pracownicy wykonuj cy prace demonta owe istniej cej instalacji i osprz tu powinni
by zapoznani z sposobem demonta u, a tak e powinni by poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nale y wyda odzie i obuwie
robocze, a tak e rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej
pracy.
Pracownicy powinni by poinstruowani o obowi zku stosowania w czasie pracy
przydzielonych rodków ochrony osobistej.
rodki ochrony osobistej powinny mie wymagany certyfikat na znak bezpiecze stwa i
powinny by oznaczone tym znakiem. Do rodków ochrony osobistej nale : kaski
ochronne, r kawice ochronne, a w przypadkach koniecznych tak e okulary ochronne.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce,
socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób
zatrudnionych na terenie prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materiały i
urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa
odpowiednimi przepisami.

sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany

Materiały łatwopalne b d składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
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Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane po arem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga okre lonych
powy ej nie podlegaj odr bnej zapłacie i s uwzgl dnione w cenie umownej.
1.4.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza robót budowlanych zostanie uzgodnione z Zamawiaj cym,
maj c na uwadze bezpiecze stwo u ytkowników.
1.4.7. Warunki dotycz ce organizacji ruchu
Wykonawca b dzie realizowa roboty i transport w sposób nie powoduj cy
niedogodno ci dla mieszka ców i u ytkowników obiektu, jak równie dla mieszka ców
i u ytkowników terenów nie przylegaj cych bezpo rednio do terenu prowadzenia
robót.
W przypadku zaj cia konieczno ci ograniczenia dost pno ci dla u ytkowników i
innych do miejsc ogólnodost pnych, ci gów komunikacyjnych itp., Wykonawca
uzgodni z Zamawiaj cym czas i sposób dost pno ci do przedmiotowych miejsc.
1.4.8. Ogrodzenie
Wykonawca
(w
razie
potrzeby)
wygrodzi
cz
terenu
w celu składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów
w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej cz ci magazynowej i zapewnienia
bezpiecze stwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu. Zamawiaj cy nie
dysponuje terenem na zewn trz budynku. Wykonawca zobowi zany jest do uzyskania
„zezwolenia na zaj cie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót” od
zarz dcy drogi (Wydział Infrastruktury, Zarz d Dróg Miejskich) – Miasto Stołeczne
Warszawa.
1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca zobowi zany jest do usuwania na bie co zanieczyszcze i uszkodze
chodników i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót.
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówie
(grupy, klasy, kategorie robót w zale no ci od ich zakresu)
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotycz stosowania Wspólnego Słownika
Zamówie przez zamawiaj cych w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówie jest
systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby
zamówie publicznych. Wspólny Słownik Zamówie składa si ze słownika głównego
oraz słownika uzupełniaj cego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót
budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie
cyfry okre laj działy, pierwsze trzy cyfry okre laj grupy, pierwsze cztery cyfry
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okre laj klasy, pierwsze pi
cyfr okre la kategorie. Ostatnia dziewi ta cyfra ma
charakter kontrolny i słu y do zweryfikowania prawidłowo ci poprzednich cyfr.
45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45400000-1: Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych
31524000-5: Oprawy o wietleniowe sufitowe lub cienne
31518200-2: O wietlenie awaryjne
1.6. Okre lenia podstawowe
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –
opracowanie zawieraj ce w szczególno ci zbiory wymaga , które s niezb dne do
okre lenia standardu i jako ci wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych, wła ciwo ci wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowo ci
wykonania poszczególnych robót,
SSTWiORB – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych – opracowanie zawieraj ce w szczególno ci zbiory wymaga , które s
niezb dne do okre lenia standardu i jako ci wykonania robót, w zakresie sposobu
wykonania robót budowlanych, wła ciwo ci wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowo ci wykonania poszczególnych robót,
Dokumentacja projektowa stanowi ca opis przedmiotu zamówienia na roboty
budowlane – dokumentacja składaj ca si z przedmiaru robót, STWiORB, oraz
projektu budowlanego dla robót dla, których jest wymagane uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budow ,
Obiekt budowlany – nale y przez to rozumie :
a. budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b. budowl stanowi c
urz dzeniami,
c.

cało

techniczno-u ytkow

wraz z instalacjami i

obiekt małej architektury.

Budynek – nale y przez to rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Roboty budowlane – nale y przez to rozumie budow , a tak e prace polegaj ce na
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remont – nale y przez to rozumie wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowi cego bie cej konserwacji.

10

Urz dzenia budowlane – nale y przez to rozumie urz dzenia techniczne zwi zane z
obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo u ytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przył cza i urz dzenia instalacyjne.
Teren budowy – nale y przez to rozumie przestrze , w której prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzeni zajmowan przez urz dzenia zaplecza budowy.
Aprobata techniczna – nale y przez to rozumie pozytywn ocen techniczn wyrobu,
stwierdzaj c jego przydatno do stosowania w budownictwie.
Wyrób budowlany – nale y przez to rozumie wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym poł czeniu
stanowi cym integraln cało u ytkow .
Materiały – nale y przez to rozumie wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
równie ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacj projektow i specyfikacj techniczn zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Odpowiednia zgodno – nale y przez to rozumie zgodno wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zostały okre lone – z
przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru – nale y przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce
sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z wykonywaniem robót
budowlanych.
Przedmiar robót – nale y przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilo ci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. Przedmiary robót zał czone do
dokumentacji przetargowej b d jedynie elementem pomocniczym i nie stanowi
podstawy do wyceny oferty. Wykonawca okre la cen ryczałtow realizacji
zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty całkowitej ceny brutto.
Ustalenia techniczne – nale y przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wszystkie materiały i urz dzenia u yte do wykonania robót budowlanych powinny
spełnia wymagania odpowiednich norm i posiada aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodno ci wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentów.
Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci
(Dz.U. 2019 r. poz. 155 z pó niejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o
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zmianie ustawy o systemach oceny zgodno ci i nadzoru rynku oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. 2018r. poz. 1338. z pó niejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 czerwca
2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodno ci (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1165 z pó niejszymi zmianami), ustawy z dnia 21
maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodno ci (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 z pó niejszymi zmianami), ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266, 730 z
pó niejszymi zmianami), maszyny, urz dzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie,
powinny posiada certyfikat bada
Polskiego Centrum Bada
i Certyfikacji
(ROZPORZ DZENIE MINISTRA Inwestycji I rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r.
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie sposobu deklarowania wła ciwo ci u ytkowych
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2018 poz. 1233 z pó niejszymi zmianami) odpowiada wymaganiom jako ciowym w
zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy i posiada znak bezpiecze stwa „B”. Wyroby
niepodlegaj ce obowi zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze stwa
powinny mie udokumentowan dobr jako i spełnia wymagania bezpiecze stwa
pracy oraz by wła ciwe z punktu widzenia celu, któremu maj słu y .
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia musz
spełnia
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by
zgodne z
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pó niejszymi zmianami).
Materiały budowlane musz by oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i musz posiada
informacj od producenta zawieraj c :
a. okre lenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakładu produkuj cego
wyrób budowlany;
b. identyfikacj wyrobu budowlanego zawieraj c : nazw , nazw handlow , typ,
odmian , gatunek i klas według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z któr
potwierdzono zgodno wyrobu budowlanego;
d. numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodno ci;
e. inne dane, je eli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazw
jednostki certyfikuj cej, je eli taka jednostka brała udział w
zastosowanym systemie oceny zgodno ci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowi zany na ka de
danie Zamawiaj cego przedstawi
dokumenty wiadcz ce, e wbudowane materiały s dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Szczegółowe
wymagania
dotycz ce
wła ciwo ci
wyrobów
budowlanych
w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione
w „CZ CI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany
do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod
wzgl dem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Sprz t b d cy własno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spełniał normy ochrony
rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprz t u yty w trakcie realizacji robót obj tych specyfikacj powinien spełnia
wymagania obowi zuj ce w budownictwie, powinien by
sprawny, spełnia
wymagania bhp oraz posiada instrukcj obsługi. Osoby obsługuj ce sprz t powinny
by
odpowiednio przeszkolone. Sprz t powinien podlega
kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.
Szczegółowe wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn w odniesieniu do rodzajów
poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZ CI SZCZEGÓŁOWEJ”
niniejszej STWiORB.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU
Materiały powinny by
unikni cia uszkodze .

przewo one

rodkami transportu w sposób zapewniaj cy

rodki transportu powinny by zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które
nie wpłyn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych
materiałów.
Szczegółowe wymagania dotycz ce rodków transportu w odniesieniu do rodzajów
poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZ CI SZCZEGÓŁOWEJ”
niniejszej STWiORB.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za
jako
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno
z
dokumentacj projektow , wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Roboty nale y wykona zgodnie z dokumentacj stanowi c opis przedmiotu
zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowi zuj ce przepisy i normy
wykonania i odbioru robót:
-

-

-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1186 z pó niejszymi zmianami), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z pó niejszymi
zmianami) ,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I.
Budownictwo ogólne, cz
I (wyd. ARKADY),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, cz
V - Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, cz
II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe (wyd. ARKADY),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pó niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz.667 z pó niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r, poz.799 z pó niejszymi zmianami),
Polskimi normami, normami bran owymi oraz innymi przepisami, dotycz cymi
prowadzonych robót,
Instrukcjami monta u,
Instrukcjami producentów materiałów i urz dze .

Wszelkie zmiany i odst pstwa nie mog
powodowa
obni enia
funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a tak e trwało ci eksploatacyjnej.

warto ci

Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc w wykonywaniu
robót zostan poprawione przez Wykonawc na własny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót b d oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada materiałów i robót, rozrzuty normalnie
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do wiadczenia z przeszło ci,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpływaj ce na rozwa an kwesti .
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b d wykonywane przez
Wykonawc nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro ba
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
Poza warunkami okre lonymi w zało eniach roboty powinny by wykonane zgodnie z
warunkami wynikaj cymi z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada
2017 r. w zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
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powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2017 poz. 2285 z pó niejszymi
zmianami).
Wykonawca ma obowi zek zapozna si z instrukcjami monta u materiałów i
urz dze opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzi ich
monta i instalacj .
Szczegółowe
wymagania
dotycz ce
wykonania
robót
budowlanych
w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w
„CZ CI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB.
6. KONTROLA JAKO CI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol jako ci robót i stosowanych
materiałów i b dzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor
Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powy szego zakresu robót.
Kontrola (w zale no ci od potrzeb) b dzie obejmowa :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jako u ytego materiału,
atesty na materiały i urz dzenia,
wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny lub opinie higieniczne Pa stwowego Zakładu higieny
aprobaty techniczne lub certyfikaty,
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow ,
zgodno ci wykonania robót z obowi zuj cymi przepisami i normami,
zgodno ci wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacj
wykonania i odbioru robót budowlanych,
jako i trwało wykonanych robót,
zachowanie warunków bhp i ochrony ppo .
protokoły z pomiarów i bada .

techniczn

Wszystkie badania i pomiary nale y przeprowadza zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku braku norm mo na stosowa wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników bada nale y przekaza
Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwi zane z prowadzeniem bada
Wykonawca.

materiałów i robót ponosi

Szczegółowe
wymagania
dotycz ce
kontroli
jako ci,
odbioru
wyrobów
i robót budowlanych w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych
zostały omówione w „CZ CI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB.
7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Powy sze roboty podlegaj nast puj cym odbiorom:
1) Odbiór cz

ciowy:
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2) Odbiór robót budowlanych ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych
3) Odbiór ko cowy.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru, lub gotowo do odbioru ko cowego zgłasza
Wykonawca do Zamawiaj cego na pi mie po potwierdzeniu gotowo ci przez
Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi
dla przedmiotowego zamówienia.
Podstawowym dokumentem b dzie protokół odbioru robót sporz dzony w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Odbiór robót b dzie dokonany komisyjnie, z uwzgl dnieniem nast puj cych
elementów:
•
•
•
•
•
•
•

protokołów odbiorów cz ciowych,
terminowo ci wykonania robót,
przepisów obowi zuj cego prawa budowlanego,
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy,
certyfikatów, atestów, wiadectw, itp. na materiały i urz dzenia,
protokołów z pomiarów i bada ,
wykonanie robót zgodnie ze sztuk
budowlan , wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Szczegółowe wymagania dotycz ce sposobu odbioru robót budowlanych
w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w
„CZ CI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB.
8.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA
TOWARZYSZ CYCH

ROBÓT

TYMCZASOWYCH

I

PRAC

Wszystkie niezb dne koszty robót tymczasowych i prac towarzysz cych winny by
uwzgl dnione w oferowanej cenie wynagrodzenia ryczałtowego za realizacj
przedmiotowego zamówienia.
Wynagrodzenie ryczałtowe b dzie uwzgl dnia wszystkie roboty tymczasowe i prace
towarzysz ce, jak równie inne czynno ci, badania i wymagania.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWiORB i SSTWiORB.
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II. CZ

SZCZEGÓŁOWA – BRAN A ELEKTRYCZNA (SSTWiORB)

1. WST P.
1.1. Przedmiot i zakres robót elektrycznych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s
wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewn trznych na napi cie do 1kV.
1.1.1. Zakres prac demonta owych.
-

Demonta
istniej cych opraw o wietleniowych instalacji
podstawowego w pomieszczeniach toalet.
Demonta istniej cej instalacji natynkowej i podtynkowej.
Demonta osprz tu instalacyjnego.

o wietlenia

1.1.2. Zakres prac zasadniczych.
- Uło enie podtynkowych linii zasilaj cych dla o wietlenia podstawowego i
awaryjnego,
- Monta osprz tu instalacyjnego: o wietlenie podstawowe, awaryjne,
- Uło enie linii zasilaj cych niskiego napi cia dla gniazd wtykowych 230V w
listwie elektroinstalacyjnej 2-komorowej w cokole przypodłogowym,
- Monta osprz tu instalacyjnego: floorboxy, gniazda wtykowe 230V, gniazda
RJ45,
- Monta zabezpiecze
nadpr dowych, wył czników ró nicowo-pr dowych,
ochronników przepi ciowych,
- Monta opraw o wietlenia podstawowego i awaryjnego,
- Monta opraw historycznych,
- Monta rozdzielni elektrycznej natynkowej,
- Badanie wykonanych instalacji elektrycznych.
1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych.
Wg cz

ci ogólnej ST.

Dodatkowo:
•
•
•

wykonanie instalacji zasilaj cej urz dzenia elektryczne potrzebne do wykonania
prac z instalacji wewn trznej obiektu
po zako czeniu prac nale y zdemontowa instalacje tymczasowe.
wywiezienie mieci gruzu i złomu pochodz cego z demonta u (Wykonawca
wyceni indywidualnie i uwzgl dni w ofercie)

1.3. Informacje o terenie budowy.
Wg cz

ci ogólnej ST.
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1.4. Nazwy i kody CPV
45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45400000-1: Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych
31524000-5: Oprawy o wietleniowe sufitowe lub cienne
31518200-2: O wietlenie awaryjne
1.5. Okre lenia podstawowe.
1.5.1. Obwód - przewód (kabel) wielo yłowy lub wi zka przewodów (kabli)
jedno yłowych w układzie wielofazowym albo kilka przewodów (kabli) jedno- lub
wielo yłowych poł czonych równolegle, ł cznie z osprz tem, uło one na wspólnej
trasie i ł cz ce zaciski tych samych dwóch urz dze elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.
1.5.2. Trasa instalacji - pas na
wi cej obwodów.

cianie budynku, w którym uło ony jest jeden lub

1.5.3. Napi cie znamionowe instalacji - napi cie mi dzyprzewodowe, na które
instalacja została zbudowana.
1.5.4. Osprz t instalacyjny - zbiór elementów
rozgał ziania, lub zako czenia przewodów i kabli.

przeznaczonych

do

ł czenia,

1.5.5. Osłona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu
(kabla) przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku
elektrycznego.
1.5.6. Oprawa o wietleniowa – urz dzenie słu ce do rozdziału, filtracji i
przekształcenia strumienia wietlnego wysyłanego przez ródło wiatła, zawieraj ce
wszystkie niezb dne detale do przymocowania i poł czenia z instalacj elektryczn .
1.5.7. Skrzy owanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w którym
jakakolwiek cz
rzutu poziomego instalacji przecina lub pokrywa jak kolwiek cz
rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej lub innej instalacji.
1.5.8. Zbli enie - takie miejsce na trasie, w którym odległo
mi dzy instalacj
elektryczn , urz dzeniem itp. jest mniejsza ni odległo dopuszczalna dla danych
warunków układania bez stosowania osłon zabezpieczaj cych i w których nie
wyst puje skrzy owanie.
1.5.9. Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okr głym przeznaczona do
ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem
łuku elektrycznego.
1.5.10. Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa - ochrona cz ci przewodz cych,
dost pnych w wypadku pojawienia si na nich napi cia w warunkach zakłóceniowych.
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1.5.11. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi Polskimi
Normami, oraz z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁA CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH –
BRAN A ELEKTRYCZNA.
U yte materiały powinny spełnia warunki okre lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada warunkom
technicznym wytwórni oraz posiada odpowiednie atesty.
2.1. Przewody elektryczne
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych zewn trznych i wewn trznych nale y
stosowa przewody zgodne z dokumentacj projektow .
Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w instalacjach wn trzowych
nale y stosowa nast puj ce typy przewodów elektrycznych:


(N)HXH o napi ciu znamionowym do 1 kV,

Przekrój ył kabli i przewodów powinien by dobrany w zale no ci od dopuszczalnego
spadku napi cia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez pr dy robocze i
zwarciowe wg norm i przepisów [pkt 10], oraz powinien spełnia wymagania
skuteczno ci ochrony od pora e pr dem elektrycznym wg norm i przepisów [pkt 10].
2.2. Osprz t
Osprz t stosowany przy robotach budowalnych powinien by zgodny z dokumentacj
projektow lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru, oraz powinien spełnia wymagania
skuteczno ci ochrony od pora e pr dem elektrycznym wg norm i przepisów [pkt 10].
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU – BRAN A ELEKTRYCZNA.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako
wykonywanych robót, zarówno w
miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu itp.
Sprz t u ywany przez Wykonawc powinien uzyska akceptacj Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno sprz tu powinna gwarantowa wykonanie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przyst puj cy do wykonania instalacji wn trzowych powinien wykaza si
mo liwo ci korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych wła ciw
jako robót:



młotek udarowy,
bruzdownicy,
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wiertarki wieloczynno ciowej,
przyrz dów pomiarowych.
drabina/ podest / rusztowanie Itp.

Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b d cy własno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z
normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia
sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany
sprz t, po akceptacji Zamawiaj cego, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania
warunków umowy, zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które
nie powoduj uszkodze i odkształce materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spełnia wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e na osie i
innych parametrów technicznych.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego przejazdami oraz dojazdami do miejsca prowadzenia robót.
Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y
przestrzega
przepisów aktualnie obowi zuj cych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.
4.1. Składowanie.
Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo, do czasu gdy b d
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami
izolacji, zachowały swoj jako
i wła ciwo ci i były dost pne do kontroli przez
Zamawiaj cego.
Miejsce czasowego składowania materiałów b dzie zlokalizowane w obr bie miejsca
prowadzenia robót, w miejscach uzgodnionych z Zamawiaj cym, lub poza terenem
robót w miejscu zorganizowanym przez Wykonawc .
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Roboty prowadzi zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 z pó niejszymi zmianami) w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
6. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWN TRZNYCH
Wewn trzn instalacj elektryczn nale y wykonywa zgodnie z dokumentacj
projektow , specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót, w oparciu o
obowi zuj ce przepisy i normy oraz zgodnie z przepisami bezpiecze stwa i higieny
pracy.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wn trzowych, bez wzgl du na rodzaj i
sposób ich monta u, nale y przeprowadzi nast puj ce roboty podstawowe:










trasowanie,
monta konstrukcji wsporczych i uchwytów,
przej cia przez ciany i stropy,
monta sprz tu i osprz tu,
układanie i ł czenie przewodów,
układanie kabli
podej cia do odbiorników,
przył czanie odbiorników,
ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym.

6.1. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urz dzeniami, powinna by przejrzysta, prosta i dost pna dla prawidłowej konserwacji
oraz remontów. Powinna przebiega w liniach poziomych i pionowych.
6.2. Monta konstrukcji wsporczych i uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uło enia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgl du na rodzaj instalacji, powinny by zamocowane do podło a
( cian, stropów, elementów konstrukcyjnych budynków itp.) w sposób trwały, przy
pomocy
typowych
elementów
konstrukcyjnych,
uwzgl dniaj cy
warunki
technologiczne, w jakich dana instalacja b dzie pracowa .
6.3. Układanie przewodów
Układanie przewodów w rurach RB na cianie
Instalacj w rurach stosuje si tam, gdzie mog one by nara one na uszkodzenia
mechaniczne. Rury ochronne układa si natynkowo na uchwytach. Wci ganie
przewodów do rur nale y wykonywa za pomoc specjalnego osprz tu monta owego,
np. spr yny instalacyjnej.
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Przed przyst pieniem do wci gania przewodów w rury instalacyjne, nale y sprawdzi
prawidłowo wykonanego zamocowania sprz tu i osprz tu, oraz jego przelotowo .
6.5. Układanie przewodów i poł cze wyrównawczych.
Do głównego przewodu wyrównawczego podł czy przewody ochronne PE,
przewodz ce obudowy urz dze rozdzielczych, metalowe ruroci gi , instalacj ciepłej
i zimnej wody w pomieszczeniach sanitarnych, armatury sanitarnej.
Przewody ochronne i wyrównawcze winny by oznaczone barw
ółtozielon .
Wszystkie poł czenia i przył czenia przewodów bior cych udział w ochronnie
przeciwpora eniowej winny by wykonane w sposób trwały pewny i chroni cy przed
korozj .
Przej cia przez ciany i stropy nale y wykona wg pkt 6.7. ST. Ł czenie przewodów
wykonywa wg pkt 6.9. ST. Przył czenia odbiorników nale y wykonywa wg pkt. 6.10 i
pkt.6.11. ST. Ochron przed pora eniem pr dem elektrycznym nale y wykonywa
wg pkt. 6.12 ST.
6.6. Instalacja o wietlenia
Instalacje o wietleniowe winny spełnia parametry opraw wzorcowych umieszczonych
w projekcie.
Na obiekcie nale y wymieni oprawy o wietlenia podstawowego oraz wykona
instalacj o wietlenia awaryjnego w modernizowanych pomieszczeniach toalet.
Oprawy historyczne nale y podda renowacji i konserwacji a nast pnie zamontowa w
miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym.
Dobór i rozmieszczenie opraw o wietlenia podstawowego i awaryjnego podano w
projekcie. Do oblicze przyj to oprawy wzorcowe. Dopuszczalne jest zastosowanie
opraw o parametrach równowa nych lub wy szych. Wszelkie oprawy o wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego musz posiada certyfikat CNBOP.
6.7. Przej cia przez ciany i stropy
Wszystkie przej cia obwodów instalacji elektrycznych przez ciany i stropy itp. musz
by chronione przed uszkodzeniami. Przej cia nale y wykonywa w przepustach
rurowych, przej cia pomi dzy pomieszczeniami o ró nych atmosferach powinny by
wykonane w sposób szczelny, zapewniaj cy nie przedostawanie si wyziewów.
Przej cia przez ciany, które stanowi
oddzielenia przeciwpo arowe, nale y
wykonywa w przepustach instalacyjnych o odporno ci ogniowej niemniejszej ni
odporno ogniowa przegrody.
Obwody instalacji elektrycznych przechodz ce przez podłogi, nale y chroni do
wysoko ci bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed
uszkodzeniem nale y stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, listwy
na cienne itp.

22

6.8. Monta sprz tu i osprz tu
Nale y stosowa nast puj cy sprz t i osprz t instalacyjny:











puszki rozgał ne i ko cowe,
oprawy o wietleniowe podstawowe,
oprawy o wietleniowe awaryjne,
oprawy o wietleniowe historyczne,
osprz t modułowy,
gniazda wtykowe 230V,
gniazda typu RJ45,
listwy elektroinstalacyjne z PCW,
kołki rozporowe,
zestawy steruj ce, lub przyciski.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nale y stosowa
wymagania norm i przepisów [pkt 10].

osprz t spełniaj cy

Sprz t i osprz t instalacyjny nale y mocowa do podło a w sposób trwały,
zapewniaj cy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprz tu i osprz tu
mog słu y konstrukcje wsporcze, przykr cane do podło a za pomoc kołków i rub
rozporowych.
6.9. Ł czenie przewodów
Ł czenie przewodów nale y wykonywa w sprz cie, osprz cie instalacyjnym i w
odbiornikach. Przewody musz by uło one swobodnie, nie mog by nara one na
ci gi i napr enia. Do danego zacisku nale y przył cza przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest przystosowany. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zewn trz przewody, ich
przył czenie do instalacji nale y wykona zgodnie z zaleceniami producenta.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo e powodowa uszkodze
mechanicznych. Ko ce przewodów miedzianych z yłami wielodrutowymi (linka),
powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami b d ko cówkami kablowymi.
6.10. Podej cia do odbiorników
Projektowanym odbiornikiem jest rozdzielnia natynkowa R-1 zasilana z istniej cej
rozdzielni SP3 G/1.
Podej cia instalacji do odbiorników nale y wykona w miejscach bezkolizyjnych oraz
bezpiecznych. Do odbiorników zainstalowanych na
cianach, stropach lub
konstrukcjach, podej cia nale y wykonywa przewodami, uło onymi w rurkach, lub
listwach na ciennych.
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6.11. Przył czanie odbiorników
Aparaty i odbiorniki mocowane na stałe.
Projektowanym odbiornikiem jest rozdzielnia natynkowa R-1 zasilana z istniej cej
rozdzielni SP3 G/1.
Przed przyst pieniem do prac nale y sprawdzi prawidłowo mocowania i ustawiania
aparatów i odbiorników, a w szczególno ci sprawdzi zgodno danych technicznych.
Aparaty i odbiorniki nale y instalowa
producenta urz dzenia.

zgodnie z wytycznymi podanymi przez

Miejsca poł cze
ył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by dokładnie
oczyszczone. Samo poł czenie musi by wykonane w sposób pewny pod wzgl dem
elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i
korozj . Przył czenia odbiorników dzielimy na 2 rodzaje:


przył czenia sztywne,



przył czenia elastyczne.

Przył czenia sztywne nale y wykonywa w rurach sztywnych, prowadzonych
bezpo rednio do odbiorników, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Poł czenia te
wykonuje si do odbiorników stałych, zamocowanych do podło a i nie ulegaj cych
adnym przesuni ciom.
Przył czenia elastyczne stosuje si , gdy odbiorniki s nara one na drgania lub
przystosowane s do przesuni
i przemieszcze . Przył czenia elastyczne nale y
wykonywa przewodami izolowanymi wielo yłowymi gi tkimi.
6.12. Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym
Ochrona przeciwpora eniowa obsługi oraz urz dze i instalacji elektrycznych powinna
by realizowana w taki sposób, aby w przypadku ró norodnych uszkodze i instalacji
oraz bł dnych działa i zachowa ludzi, prowadz cych do pora enia elektrycznego,
nast powało:



ograniczenie pr dów ra eniowych przepływaj cych przez ciało człowieka do
warto ci nie wi kszych, ni uznawane za bezpieczne w danych warunkach,
ograniczenie czasów przepływu pr dów ra eniowych przez szybkie wył czenie
uszkodzonych urz dze .

Ochrona przeciwpora eniowa spełniaj ca te podstawowe wymagania realizowana jest
przez:



uniemo liwienie dotkni cia cz ci czynnych pozostaj cych w warunkach
normalnej pracy,
spowodowanie szybkiego wył czenia uszkodzonych urz dze (wył cznie
zasilania) w przypadku uszkodze
wywołuj cych napi cia dotyku na
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dost pnych cz ciach przewodz cych o warto ci niebezpiecznych dla zdrowia i
ycia,
ograniczenie napi
dotykowych na dost pnych cz ciach przewodz cych w
przypadku ró norodnych uszkodze , do warto ci uznawanych w danych
warunkach za dopuszczalne,
jednoczesne zastosowanie dwóch lub wi cej z podanych rodków ochrony.

W zale no ci od warto ci napi
znamionowych ródeł zasilania oraz układu sieci
rozró nia si ochron przeciwpora eniow :
przed dotykiem bezpo rednim (ochron podstawow ),
ochrona całkowita: izolacje, pokrywy, osłony,
ochrona uzupełniaj ca: wył czniki ró nicowopr dowe,
przed dotykiem po rednim (ochron dodatkow ),
ochrona przez samoczynne wył czenie zasilania,
urz dzenia ochronne przet eniowe (bezpieczniki, wył czniki itp.) w sieciach
TN,
 urz dzenia ró nicowopr dowe w sieciach TN,
b) urz dzenia II klasy ochronno ci,

a)
b)

a)


7. KONTROLA JAKO CI.
7.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia zało onej jako ci wykonywanych robót
przy wykonywaniu wn trzowych instalacji elektrycznych.
Wykonawca ma obowi zek wykonania pełnego zakresu bada
- pomiarów
odbiorczych (ogl dziny, pomiary parametrów technicznych i prób zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-HD 60364-6:2008) podczas wykonywania robót
budowlanych w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodno ci dostarczonych
materiałów i realizowanych robót z dokumentacj projektow .
Materiały posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pełn zgodno
z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mog by przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do u ycia bez pomiarów..
Przed przyst pieniem do pomiarów, Wykonawca powinien powiadomi
Nadzoru o rodzaju i terminie wykonywanych pomiarów

Inspektora

Po wykonaniu badania odbiorczych, Wykonawca przedstawia na pi mie wyniki bada
odbiorczych do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zako czeniu ka dej roboty
zanikaj cej, któr mo e kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zało onej jako ci.
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7.2 Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska
za wiadczenia o jako ci lub atesty stosowanych materiałów.

od producentów

Na
danie Inspektora Nadzoru, nale y dokona testowania sprz tu posiadaj cego
mo liwo nastawienia mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku bada
cechowania.

testuj cych nale y przedstawi Inspektorowi Nadzoru wiadectwa

7.3. Badania w czasie wykonywania robót
Badaniom w czasie wykonywania robót powinny podlega :
• Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, przewody, listwy
na cienne, kanały instalacyjne, itp.
• Uło one rury, korytka przed wci gni ciem przewodów.
• Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem
aparatów.
• Instalacje przed zał czeniem napi cia.
• Inne fragmenty instalacji które b d niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zako czeniu robót monta owych.
Przewody i osprz t instalacyjny. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z
wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały
wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów.
Sprawdzenie ci gło ci ył. Sprawdzenie ci gło ci ył roboczych i powrotnych oraz
zgodno ci faz nale y wykona przy u yciu przyrz dów o napi ciu nie przekraczaj cym
24V. Wynik sprawdzenia nale y uzna za dodatni, je eli poszczególne yły nie maj
przerw oraz je li poszczególne fazy na obu ko cach linii s oznaczone identycznie.
Ci gło
przewodów ochronnych, w tym poł cze wyrównawczych głównych i
dodatkowych. Zaleca si dokonanie próby z u yciem ródła pr du stałego lub
przemiennego o napi ciu od 4V do 24V w stanie bez obci enia i pr dem co najmniej
0,2A.
Rezystancj izolacji nale y zmierzy pomi dzy:
a) kolejnymi parami przewodów czynnych,
b) mi dzy ka dym przewodem czynnym a ziemi .
Rezystancja izolacji, mierzona przy napi ciu probierczym 500V pr du stałego jest
zadowalaj ca, je eli jej warto dla ka dego obwodu przy odł czonych odbiornikach
jest równa 0,5 MΩ. Pomiary nale y wykona pr dem stałym. Przyrz d probierczy
powinien umo liwia zasilanie napi ciem probierczym 500V przy obci eniu 1mA.
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7.3.1. Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomoc samoczynnego
wył czenia zasilania.
7.3.2. Skuteczno
rodków ochrony przed dotykiem po rednim przez samoczynne
wył czenie zasilania sprawdza si w sposób nast puj cy w układach sieci TN:
• przeprowadzaj c pomiar impedancji p tli zwarciowej. Pomiar impedancji p tli
zwarciowej nale y wykonywa przy cz stotliwo ci znamionowej obwodu,
• sprawdzenie charakterystyk współdziałaj cego urz dzenia ochronnego
(tj. ogl dzin nastawienia pr dów powoduj cych zadziałanie wył czników i pr du
znamionowego bezpieczników oraz wykonanie prób urz dze
ró nicowopr dowych),
• sprawdzenie biegunowo ci. Je eli przepisy zabraniaj instalowania w
przewodzie neutralnym jednobiegunowych ł czników, to nale y skontrolowa
biegunowo w celu stwierdzenia, czy wszystkie te ł czniki s wł czone jedynie
w przewody fazowe,
• próby działania. Zespoły, tj., rozdzielnice , nap dy, urz dzenia sterownicze,
blokady, powinny by poddane próbie działania w celu stwierdzenia, czy s one
wła ciwie zmontowane, nastawione i zainstalowane.
7.4. Badania - pomiary instalacji elektrycznych po wykonaniu robót
W przypadku zadawalaj cych wyników pomiarów i bada wykonanych przed i w
czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru mo e wyrazi
zgod na niewykonywanie bada po wykonaniu robót.
7.5. Raporty z bada – pomiarów instalacji elektrycznych
Wykonawca b dzie przekazywa Zamawiaj cemu kopie raportów z wynikami bada
jak najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie
zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) b d przekazywane Zamawiaj cemu na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj cego
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Zamawiaj cy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródła ich
wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Zamawiaj cy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawc , b dzie ocenia zgodno
materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc .
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Zamawiaj cy mo e pobiera próbki materiałów i prowadzi badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy
s niewiarygodne, to Zamawiaj cy poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si
wył cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i robót z
dokumentacj projektow i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc .
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale
odbioru:

odpowiednich ST, roboty podlegaj

nast puj cym etapom

a) odbiorowi robót ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ko cowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych
Odbiór robót ulegaj cych zakryciu lub zanikni ciu polega na finalnej ocenie ilo ci i
jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych b dzie si odbywał na zasadach
opisanych w Umowie z Wykonawc robót.
8.3. Odbiór cz
Odbiór cz

ciowy

ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz

Odbiór cz ciowy robót b dzie si
Wykonawc robót.

ci robót.

odbywał na zasadach opisanych w Umowie z

8.4. Odbiór ko cowy robót
8.4.1. Zasady odbioru ko cowego robót
Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Odbiór ko cowy robót b dzie si
Wykonawc robót.

odbywał na zasadach opisanych w Umowie z

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko cowego
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa
dokumenty:

nast puj ce
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•
•
•
•
•

dokumentacj powykonawcz tj dokumentacj z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robót,
wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ,
deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów
zgodnie z ST,
opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i
pomiarów zał czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót wła cicielom urz dze ,

Z czynno ci dokonania odbioru ko cowego zostanie sporz dzony protokół odbioru
ko cowego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem
wad stwierdzonych i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i r kojmi.
Odbiór pogwarancyjny robót b dzie si odbywał na zasadach opisanych w Umowie
z Wykonawc robót.
9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA
TOWARZYSZ CYCH.
Wg cz

ROBOT

TYMCZASOWYCH

I

PRAC

ci ogólnej ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
-

Dokumentacja projektowa,
Przedmiar robót,
Umowa zawarta pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc ,
STWiORB.

10.1. Normy i aprobaty techniczne.
Lp.
1

Nr
PN-EN 50086-1:2001

2

PN-EN
1:2001

50086-2-

3

PN-EN
2:2002

50086-2-

4

PN-EN
3:2002

50086-2-

5

PN-EN
4:2002

50086-2-

6

PN-IEC
52:2002

60364-5-

Tytuł
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów Cz
1: Wymagania ogólne
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów 2-1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur
Cz
instalacyjnych sztywnych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów Cz
2-2: Wymagania szczegółowe dla systemów rur
instalacyjnych gi tkich
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur
Cz
instalacyjnych elastycznych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur
Cz
instalacyjnych układanych w ziemi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
monta wyposa enia elektrycznego - Oprzewodowanie
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7

13

60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
monta wyposa enia elektrycznego - Obci alno pr dowa
długotrwała przewodów
PN-E-05033:1994
Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i monta
wyposa enia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-E-79100:2001
Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i
transport
PN-EN 50171:2002 Niezale ne systemy zasilania
(U)
PN-EN 61140:2002 Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym - Wspólne
(U)
aspekty instalacji i urz dze
PN-IEC
364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
481:1994
zapewniaj ca bezpiecze stwo - Dobór rodków ochrony w
zale no ci od wpływów zewn trznych - Wybór rodków
ochrony przeciwpora eniowej w zale no ci od wpływów
zewn trznych
PN-IEC 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – zbiór norm

14

PN-91/E-05010

15
16

PN-61/E-01002
PN-76/E-90304

17
18
19

PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-b0/H-74219

20
21
22

BN-73/3725-16
PN-EN 1838:2005
PN-EN 50172:2005

8
9
10
11
12

PN-IEC
523:2001

Zakresy napi ciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych
Przewody elektryczne. Nazwy i okre lenia.
Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powłoce polwinitowej na napi cie znamionowe 0,6/1 kV.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego
zastosowania.
Znakowanie kabli, przewodów i ył (analogia).
Zastosowania o wietlenia – O wietlenie awaryjne
Systemy awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego

10.2. Inne dokumenty
Przepisy Budowy Urz dze Elektroenergetycznych – PBUE, Warszawa, Instytut
Energetyki, Wydawnictwo Przemysłowe WEMA 1997r. Wydanie IV, Stan prawny na
dzie 05-05-1997r.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) wraz z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 2285) z uwzgl dnieniem Obwieszczenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 1065).
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