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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 adaptacji pomieszczeń na potrzeby UP Górno.

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji
wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych w adaptowanych pomieszczeniach na potrzeby
w UP Górno.

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
przewody YDY 5x4 – wg. potrzeb
puszki instalacyjne wg. potrzeb
gniazda p/t podwójne 230V – 8 szt.
Oprawa oświetleniowa zewnętrzna LED IP67 do pomtarzu nad drzwiami wejściowymi – 2szt.
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listwy instalacyjne wg potrzeb
przewody UTP kat. 5e
Szafa 19" 12U z wyposażeniem (patchpanel/e cat. 5e UTP Standard 568B 1 U 19cali rack, listwa
zasilająca 19" 5 gniaz z filtrem - szt. 1, półka 1U 350mm, patchcord 0,5m kat.5e UTP - 15 szt.,
patchcord 3m kat.5e UTP - 14 szt.)
Tablica rozdzielcza TK (obudowa n/t, rozł. FR 40A, lampki, ochronnik, wył. RCD 25A typ A 2szt., S301 B16A - 5 szt., wył. RCD 25A typ AC + S301 B16A - 3 szt.)
Rozbudowa TE (obudowa n/t, wył. nadprądowy 3szt., wył różnicowoprądowy 2szt. licznik energii
elektrycznej 3f montowany w rozdzielni, czujnik zmierzchowy)
Zestaw PEL A (3xRJ45 + 3x230V DATA + 3x230V) w listwach w ladobiurkach – 2 szt.
Zestaw PEL B (2xRJ45 + 3x230V DATA ) w listwach w ladobiurkach – 3 szt.
Switch Aruba/HP 2620-24PoE (J9624A) lub odpowiednik o nie gorszych parametrach
technicznych
pomiary i badania instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
pomiary oświetlenia,

Tablica elektryczna TE
Istniejącą tablicę elektryczna należy rozbudować o aparaty wskazane w przedmiarze robót.
W przypadku braku miejsca w istniejącej obok zamontować nową obudowę w wykonaniu
natynkowym.
Tablica powinna zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych.
Powinna posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na drzwiczkach tablicy umieścić oznakowanie
ostrzegawcze. Tablicę należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony na
drzwiczkach.
Instalacja oświetlenia podstawowego i specjalistycznego
Wykonać oświetlenie nad drzwiami wejściowymi od zaplecza oraz od wejścia głównego
do palcówki pocztowej. Zastosować oprawę LED odporną na warunki atmosferyczne (IP67)
oraz promieniowanie UV.
Instalacja gniazd użytkowych 230V
Instalację gniazdową układać podtynkowo. Wszystkie gniazda instalacji 230V montować jako
podwójne z bolcem ochronnym.
Gniazda montować na wysokości ok. 30cm od podłogi. Jeśli zajdzie konieczność jedno
gniazdo wykononać nad blatem (miejsce do ustalenia na etapie realizacji z użytkownikiem
i Inspektorem nadzoru).
Zainstalować dwa gniazda na zapleczu Sali operacyjnej, dwa gniazda w pokoju naczelnika,
trzy gniazda w pokoju listonoszy.
W sanitariacie wykonać jedno gniazdo z klapką.
Zasilenie obwodów gniazd 230V wykonać z tablicy TE.
Instalacja zasilania 230V obwodów komputerowych
Wykonać tablicę TK zasilającą obwody gniazd komputerowych DATA 230V.
Z tablicy TK zasilić osobnymi obwodami systemy zabezpieczeń elektronicznych (KD,
SSWiN, CCTV).
Tablica komputerowa powinna być zasilana z TE. Obwody gniazd DATA zabezpieczyć
poprzez wyłącznik różnicowoprądowy typ A (maks. 4 zestawy PEL na jeden wył. różnicowy)
i wył. nadprądowe B16 (dla każdego zestawu PEL osobny).
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Stanowiskowy punkt elektryczno-logiczny PEL A powinien składać się z zestawu:
a. 3 x gniazdo RJ45 z okablowaniem UTP kat.5e dla celów sieci komputerowych
b. 3x gniazdo zasilania gwarantowanego DATA
c. 3x gniazdo 230V
Stanowiskowy punkt elektryczno-logiczny PEL B powinien składać się z zestawu:
a. 2 x gniazdo RJ45 z okablowaniem UTP kat.5e dla celów sieci komputerowych
b. 3x gniazdo zasilania gwarantowanego DATA
Instalację komputerową układać w listwach instalacyjnych natynkowych z przegrodą.
Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe
oddziaływanie między tą instalacją, a innymi instalacjami „słaboprądowymi” stanowiącymi
wyposażenie obiektu.
Dodatkowo wykonać jeden zestaw do podłączenia urządzeń wielofunkcyjnych
(2xRJ45+230V).
Szafę RACK uziemić.
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.

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:
• Wykonanie nowej instalacji oświetlenia podstawowego i specjalistycznego
• Wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych
• Montaż zestawów PEL wraz z ułożeniem instalacji strukturalnej
• Badania instalacji elektrycznej i teletechnicznej (izolacji przewodów, ochrony
przeciwporażeniowej, uziemienia, natężenia oświetlenia)

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
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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, 1,0 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.

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 31-07-2018r.
Opracował: Rafał Długosz
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