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1. Część ogólna
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej elektrycznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót branży elektrycznej dla adaptacji lokalu na potrzeby FUP Puławy 1 zlokalizowany przy
ul. Parkowej 3, 24-122 Góra Puławska. Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji
przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji
wykonania instalacji elektrycznych i są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

1.3 Wyszczególnienie robót towarzyszących i tymczasowych
- zasilenie urządzeń elektrycznych podczas budowy.
- oświetlenie tymczasowe pomieszczeń podczas prac budowlanych

2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dla materiałów
Co najmniej tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania
lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie żądania Zamawiającego
Wykonawca przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki materiałów do ich zatwierdzania przez
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowej w czasie postępu robót.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.

2.2 Wymagania dotyczące przewodów elektroenergetycznych, kabli i osprzętu
1) przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, miedziane jedno- lub wielodrutowe,
z izolacją i powłoką polwinitową, okrągłe oraz płaskie trzy- i pięciożyłowe zgodnie z normami:
PN-87/E-90060, ZN-93/MP-13-K12175
Żyła: miedziana jednodrutowa (D) klasy 1 lub wielodrutowa (L) klasy 2 wg PN-88/E-90160
Izolacja: polwinotowa
Powłoka: polwinitowa
Barwy izolacji: 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska i czarna
4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna i brązowa
5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa i czarna lub brązowa
Zastosowanie: do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem
YDY, YLY – przewody o żyłach miedzianych jedno (D) lub wielodrutowych (L) oraz o izolacji z
polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y)
YD(L)Yżo – j.w lecz z żyłą ochronną żółto-zieloną
YDYp – jak YDY lecz płaski (p)
YDYpżo – j.w lecz z żyłą ochronną żółto-zieloną maks. Temp. Pracy:70C

2.3 Wymagania dotyczące łączników i gniazd wtyczkowych
- puszki odgałęźne z tworzywa sztucznego fi 80 podtynkowe,
- puszki rozgałęźne z tworzywa sztucznego natynkowe II kl. Izolacji,
- puszki instalacyjne fi 60 podtynkowe pojedyncze,
- gniazda wtyczkowe 3-biegunowe 16A/N+PE-230V AC p/t pojedyncze i podwójne,
- łączniki instalacyjne 16A-230V AC podtynkowe IP20
- łączniki instalacyjne 16A-230V AC podtynkowe z uszczelkami IP44 w sanitariatach
i pomieszczeniach technicznych,
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2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli przez Zamawiającego.

Zestawienie podstawowych
przedmiarem robót:
Część elektryczna

materiałów

do montażu

i wbudowania

zgodnie z

- przewód YDYp 2,3,4x1,5-2,5 wg potrzeb
- puszki instalacyjne fi 60 wg potrzeb
- puszki izolacyjne fi 80 wg potrzeb
- montaż opraw oświetleniowych TORINO PAR-S LED 32W 4000K 3270lm lub równoważne – 10 szt.
- montaż opraw oświetleniowych –natynkowa, MODENA MINI LED 19W 4000K 107lm lub
równoważnaF - 3 szt
- montaż opraw ewakuacyjnych natynkowych ściennych lub sufitowych wg potrzeb wraz z
piktogramem – 4 szt.
- wykonanie wypustu z montażem wyłącznika zmierzchowego dla potrzeb semaforów, – 2 kpl.
- wykonanie wypusty z montażem wyłącznika krańcowego dla potrzeb montażu kurtyny powietrznej –
1 szt
- tablica TE (rozdzielnica 2x12mod, rozł. FR 40A, Ochronnik, lampka, wył. RCD 25A, wył. S301 B6A3 szt., wył. S301 B16A - 2 szt.) – 1 szt
- listwy instalacyjne wg potrzeb
- pomiary elektryczne (izolacji przewodów, ochrony przeciwporażeniowej, uziemienia)
- pomiary oświetlenia,
- prace demontażowe,

Część informatyczna
- montaż zestawu gniazd PEL typu A (3xRJ45 + 3x230V DATA + 3x230V og.) kat. 5e, mocowanych
w kanałach kablowych w ladobiurku – 1 kpl.
- montaż zestawu gniazd PEL typu B (2*RJ45+3*230V DATA) kat. 5e, na zapleczu
- szafa krosowa min 12U 19” rack, dzielona, 550 mm
- montaż punktu rozdzielczego MDF (szafa 19” 12U dzielona, pp24xRJ45, listwa zasilająca 19”
5x230Vz wyłącznikiem i filtrem przeciwprzepięciowym, patchpanel/e cat. 5e UTP Standard 568B
19cali rack, proporcjonalnie do ilości gniazd RJ45) – 1kpl.
- montaż tablicy zasilającej TK (wyposażonej w zabezp. różnicowo-prądowe 16A – 1 szt; rozdzielnia
2x12mod, rozł. FR 40A, lampka, wył. RCD 25A typ A + S301 B16A - 1 szt., wył. RCD 25A typ AC +
S301 B16A - 1 szt.)
- montaż kanałów kablowych dla wbudowania gniazd wg potrzeb
- pomiary torów transmisyjnych sieci komputerowej w kategorii UTP 5e
- pomiary elektryczne
- dostawa urzadzenia aktywnego – Switch Aruba/HP 2530-8 J9783A – 1 szt.
- dokumentacja powykonawcza sieci LAN ( posadowienie gniazd logicznych, elektrycznych, schemat
poglądowy szafy krosowej, schemat rozdzielni elektrycznej, zdjęcia elementów sieci)
Systemy zabezpieczeń

Instalacje CCTV oraz SSWN należy wykonanć zgodnie z załączonymi formularzami oraz
wykonać dokumentację powykonawczą.
3. Sprzęt
W pracach wykonawczych należy korzystać ze sprzętu i maszyn w dobrym stanie technicznym, nie
powodującym zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Sprzęt należy wykorzystywać zgodnie z
jego przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.
Ilość i rodzaj użytego sprzętu ma gwarantować wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
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4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków
transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej
i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na
bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Zamawiającego.
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 Zamawiającego.

6. Wymagania dotyczące odbioru oraz kontroli i badań
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane
przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi
Zamawiającego
o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiającego.

6.1 Próby montażowe, badania i pomiary
1. Sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia:
- określenie obwodu,
- oględziny instalacji,
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach,
- odłączenie odbiorników,
- pomiar ciągłości obwodu,
- podłączenie odbiorników
2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania induktorem 500V lub 1000V. Rezystancja izolacji między badaną fazą i pozostałymi fazami
połączonymi z przewodem neutralnym lub ochronnym nie może być mniejsza od: - 0,5MΩ dla
instalacji 230V, 1 MΩ dla instalacji 400V
3. Sprawdzenie samoczynnego wyłaczania zasilania – próba działania wyłącznika różnicowoprądowego.
4. Z prób należy sporządzić protokół.
5. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy
załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy:
- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem,
- w gniazdkach wtyczkowych przewody fazowe są dołączone do właściwych zacisków,
- silniki obracają się we właściwym kierunku

7. Obmiar robót
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót
będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.
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8. Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) końcowy,
c) odbiór pogwarancyjny.

9. Podstawa płatności
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Szczegółowe zasady płatności i rozliczania robót określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą.

10. Obowiązujące przepisy i normy
Wykaz norm:
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogólnych charakterystyk, definicje (oryg.)
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogólnych charakterystyk
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie
wysokiego i niskiego napięcia.
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Oprzewodowanie elektryczne - Postanowienia ogólne (oryg.)
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
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 przeciążeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączeniowe.
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
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PN-IEC 60364-5-52:2002 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. 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 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznej.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenia
identyfikacje. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Żył przewodów oraz ogólne zasady
systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenia
identyfikacje. 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.
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych w 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
w 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
w instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V 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
750V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (zmianaAz1).
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Inne dokumenty i instrukcje:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa). Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych (wewnętrznych)” Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

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. .2016.290 z dnia 9 lutego 2016 z późn. zmianami).

Lublin, dnia 20.04.2018r.
Opracowała: Dominika Czabaj
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