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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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ul. Krakowska 3, 28-230 Połaniec
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Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin
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1. Część ogólna
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej elektrycznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych przy Remoncie UP w Połańcu, ul. Krakowska 3, 28 –
230 Połanieć.
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych.

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji
wykonania instalacji elektrycznych na przedmiotowego zadania.

1.3 Wyszczególnienie robót towarzyszących i tymczasowych
Nie dotyczy

2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dla materiałów
Co najmniej tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie żądania
Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki materiałów do ich
zatwierdzania przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń
równoważnych.

2.2 Wymagania dotyczące przewodów elektroenergetycznych, kabli i osprzętu
- 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: polwinitowa
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
- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-73/H-92325

2.3 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.

2.4 Zakres robót
Zestawienie podstawowych materiałów do montażu i wbudowania zgodnie z
przedmiarem robót:
- przewód YDYp 2,3,4x1,5-2,5 wg potrzeb
- puszki instalacyjne wg potrzeb
- łączniki instalacyjne p/t – 4 szt.
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- gniazda elektryczne 230 Vp/t – 7 szt.
- gniazdo elektryczne 400V – 1 szt.
- Plafoniera LOTOS ROUND WHITE PC LED 1800lm IP44 Luxiona lub równoważna – 5 szt.
- Oprawa nasufitowa LED LOOK 34W PLX E 34 840 / 600X300 lub równoważna - 3 szt.
- pomiary i badania instalacji elektrycznej,
- pomiary oświetlenia,

W ramach zadania należy wykonać instalację elektryczną w pomieszczeniu socjalnym
(2.18) oraz w pomieszczeniach WC (2.20).
Pomieszczenie socjalne:
W pomieszczeniu socjalnym należy zamontować 3 szt. nastrojowych opraw oświetleniowych
np. LED LOOK 34W PLX E 34 840 / 600X300 lub równoważna. Oświetlenie sterować łącznikiem
świecznikowym. Jeden klawisz włącza/wyłącza dwie skrajne oprawy, drugi środkową. Obok łącznika
oświetleniowego zamontować łącznik jednoklawiszowy do sterowania wentylatorem ściennym
zainstalowanym w pomieszczeniu. Dokładna lokalizacja wentylatora opisana w b. sanitarnej.
W pomieszczeniu należy również wykonać 4 szt gniazd 230V z bolcem ochronnym. Jedno gniazd
pojedyncze przeznaczone będzie do podłączenia podgrzewacza wody, jedno podwójne należy
zamontować nad blatem lub stołem na wysokości ok. 100cm, pozostałe dwa gniazda podwójne
na ścianie na wysokości ok. 30 cm od podłogi. Dokładna lokalizacja gniazd do ustalenia
z użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru na etapie realizacji robót.
Dodatkowo w pomieszczeniu socjalnym znajduje się gniazdo naścienne 400V, które należy
wymienić na nowe.

Pomieszczenia WC
W pomieszczeniach WC należy wykonać instalację oświetleniową i gniazdową. Nad każdą
z kabin należy zamontować po jednej oprawie oświetleniowej, jedną oprawę przed wejściem do kabin
i dwie w pomieszczeniu z umywalką. Do sterowania oświetleniem należy wykonać 3 łączniki
oświetlenia: jeden łącznik jednoklawiszowy na korytarzu przed wejściem do pomieszczenia
z umywalkami, jeden świecznikowy w pomieszczeniu z umywalkami przed drzwiami
do pomieszczenia z kabinami, z którego sterowane będzie oświetlenie w przedsionku i wentylator
kanałowy z opóżnieniem czasowym, trzeci łącznik świecznikowy przewidzieć do sterowania
oświetleniem w kabinach.
W pomieszczeniu z umywalkami należy wykonać trzy gniazda 230V z bolcem i klapką. Jedno
gniazdo do zasilenia podgrzewacza wody, jedno do suszarki do rąk, jedno do celów bytowych.
Dodatkowo należy wykonać wypust dla wentylatora kanałowego, który będzie załączany razem
z oświetleniem i będzie posiadał opóżnienie czasowe. Lokalizacja wentylatora podana w branży
sanitarnej. Lokalizacja gniazd elektrycznych do uzgodnienia na etapie realizacji robót.
Obwody oświetleniowe i gniazd wtyczkowych należy zabezpieczyć zabezpieczeniami wył.
różnicowoprądowymi i nadprądowymi typu S B16.
Po wykonaniu robót należy sporządzić dokumentację powykonawczą oraz niezbędne badania
i pomiary instalacji elektrycznej. Z badań i pomiarów sporządzić protokoły. Dodatkowo należy
sporządzić protokół ze sprawdzenia kolejności faz po podłączeniu gniazda 400V.

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.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
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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 wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz poleceniami Zamawiającego.
Roboty występujące:
• Remont/modernizacja instalacji oświetlenia
• Remont/modernizacja instalacji gniazd wtykowych
• Badania instalacji elektrycznej (izolacji przewodów, ochrony przeciwporażeniowej,
uziemienia, natężenia oświetlenia, kolejność wirowania faz)

6. Wymagania dotyczące odbioru oraz kontroli i badań
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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
3. Sprawdzenie samoczynnego wyłaczania zasilania
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.

7. Obmiar robót
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.

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 specyfikacji technicznej. Szczegółowe zasady płatności i rozliczania robót określa umowa zawarta
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Lublin, dnia 10-07-2018r.
Opracował: Rafał Długosz
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