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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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1. Część ogólna
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej elektrycznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu UP Radecznica.

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji
wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych przy remoncie UP Radecznica.

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
z przedmiarem robót:






materiałów

do

montażu

i

wbudowania

zgodnie

przewód YDYp 2,3,4x1,5-2,5 wg potrzeb
puszki instalacyjne wg. potrzeb
gniazda p/t podwójne 230V – 9 szt.
Oprawa oświetleniowa awaryjna – 2 kpl.
Oprawa ewakuacyjna z piktogramem – 2 kpl.
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 Rozbudowa istniejącej tablicy - TE – modernizacja tablicy TE – montaż wyłącznika
różnicowoprądowego + uziemienie tablicy
 pomiary i badania instalacji elektrycznej,
 pomiary oświetlenia,
 dokumentacja powykonawcza

Tablica elektryczna TE
Istniejącą tablicę elektryczna należy rozbudować o aparaty wskazane w przedmiarze robót. Do
tablicy elektrycznej doprowadzić uziemienie i dokonać montażu wyłącznika
różnicowoprądowego
Instalacja oświetlenia podstawowego i specjalistycznego
Należy dokonać wymiany opraw oświetleniowych znajdujących się w Sali operacyjnej.
Oświetlenie na stanowiskach pracy bezwzględnie musi dawać natężenie min. 500lx. Oprawy
rozmieścić symetrycznie.
Nad drzwiami wejściowymi w Sali operacyjnej oraz w wiatrołapie zainstalować
oświetlenie ewakuacyjne z piktogramem. W lokalu zamontować 2 szt. opraw
oświetleniowych awaryjnych o czasie podtrzymania min. 1h.
Instalacja gniazd użytkowych 230V
Instalację gniazdową układać podtynkowo. Wszystkie gniazda instalacji 230V montować jako
podwójne z bolcem ochronnym. Dokładne miejsce montażu gniazd (wszystkie gniazda na Sali
operacyjnej) do uzgodnienia na etapie realizacji zadania z użytkownikiem oraz inspektorem
nadzoru.
Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe
oddziaływanie między tą instalacją, a innymi instalacjami „słaboprądowymi” stanowiącymi
wyposażenie obiektu.
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 instalacji oświetlenia podstawowego i specjalistycznego
 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych
 Badania instalacji elektrycznej
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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 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 28-09-2018r.
Opracował: Rafał Długosz

5

