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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
ROBOTY ELEKTRYCZNE:
ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI NOWE
CHRAPOWO

Kod CPV:45311.100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji
elektrycznej

-1-

ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI NOWE CHRAPOWO
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

1.WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST-2
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót elektrycznych realizowanych w ramach budowy świetlicy wiejskiej
w miejscowości Nowe Chrapowo.
Przedmiotem wykonania są roboty elektryczne – instalacje wnętrzowe oraz kablowe
przyłącze elektroenergetyczne.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST-2
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
UWAGI:


W specyfikacji podano niektóre typy i producentów urządzeń i materiałów wyłącznie
w celu określenia oczekiwań Inwestora, co do parametrów technicznych urządzeń,
Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały innych wytwórców
o charakterystykach nie gorszych niż podane jako przykładowe.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST-2
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót
elektrycznych tj.:
•

Przyłącza elektroenergetycznego

•

Instalacji oświetleniowej

•

Instalacji gniazd wtykowych

•

Instalacji ogrzewania elektrycznego

•

Tablicy T-1

•

Instalacji odgromowej
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Dokumentacja projektowa - opis techniczny i rysunki, obejmują:
 Przyłącze elektroenergetyczne
 Zasilanie tablicy budynku T-1
 Tablicę T-1
 Instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych
 Instalację ogrzewania elektrycznego
 Instalację odgromową
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i kompletność ich wykonania oraz
zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną.

2. MATERIAŁY
Materiały użyte do budowy powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10
ustawy z 7.07.1994r. – prawo budowlane, w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodności, wzoru
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spełniać warunki określone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową,
opisem technicznym i rysunkami oraz niniejszą Specyfikacją.
2.1. PRZEWODY I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI.
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie następujące typy przewodów:
• YKY-żo 4x 16mm2; 1 kV
• LgY 16 mm2; 750V
• LgY 10 mm2; 750V
• YDYp-żo 3x 2,5 mm2; 750 V
• YDYp-żo 5x 2,5 mm2; 750 V
• YDYp-żo 5x 1,5 mm2; 750 V
• YDYp-żo 4x 1,5 mm2; 750 V
• YDYp-żo 3x 1,5 mm2; 750 V
-3-

ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI NOWE CHRAPOWO
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

• YDYp-żo 3x 1 mm2; 750 V
• drut Fe/Zn Ø8
• bednarka FeZn 30x4
Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad:
• izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN,
• izolacje w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach
związanych z ochroną od porażeń,
• przewody prowadzić w tynku,
• podejścia instalacji do urządzeń technologicznych wykonywać na podstawie D.T.R.
urządzeń, a jeżeli takowych nie ma, pozostawiając zapasy przewodów
2.2. INSTALACJE OŚWIETLENIOWA.
Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń zgodnie z
wymaganiami wymagań zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosić będą odpowiednio:
• min. 500 lx w kuchni
• min. 300 lx w sali głównej i zmywalni
• min. 200 lx w WC, na korytarzach
Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w energooszczędne i wysokosprawne źródła
światła:
• fluorescencyjne – świetlówki liniowe,
• fluorescencyjne – świetlówki kompaktowe.

Przykładowe typy opraw oświetleniowych podano na planach instalacji. Dopuszcza się
zastosowanie innych opraw o parametrach nie gorszych niż podano w projekcie. Instalacja
wykonana w całości przewodami typu YDY()x1,5mm2, sterowanie oświetleniem za
pomocą indywidualnych wyłączników.

2.3. OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE.
Osprzęt bazowy do wyboru przez

inwestora oraz projektanta. Przy wyborze

rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz
kierować się wiedzą techniczną.
Osprzęt łączeniowy montować należy na wysokości:
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• łączniki oświetlenia na wysokości +1,4
• gniazda w pomieszczeniach na wysokości +1,1 m, w sali głównej i pokoju na
wysokości +0,3 m, w kuchni wysokość montażu dostosować do wyposażenia,
• Wysokość montażu gniazd dla zasilania ogrzewania elektrycznego dostosować do
wysokości montażu zastosowanych grzejników elektrycznych.
2.4.

ZASILANIE,

STEROWANIE

WENTYLATORAMI

I

OGRZEWANIEM

ELEKTRYCZNYM.
Wentylatory w WC przyłączone do obwodu oświetleniowego będą sterowane
poprzez wyłączniki czasowe umieszczone w puszkach wyłączników oświetlenia.
Do sterowania załączaniem i wyłączaniem paneli grzewczych przewidziano
regulator temperatury typu Minor 2 i stycznik SM340 w tablicy T-1. Montaż paneli ,
regulatora oraz grzejników elektrycznych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
Grzejniki

elektryczne

instalowane

w

pozostałych

pomieszczeniach

mają

wbudowane regulatory temperatury.

2.5.

INSTALACJA

ODGROMOWA

ORAZ

INSTALACJA

POŁĄCZEŃ

WYRÓWNAWCZYCH.
Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać z drutu Fe/Zn Ø8 mm .
Przewody zwodów układać na uchwytach dachowych wzdłuż krawędzi połaci dachowych.
Na kominie i kominkach wentylacyjnych wykonać dodatkowe zwody pionowe z drutu
Fe/Zn Ø8 mm o długości minimum 50cm. W przypadku wykonania rynien z metalu
wykonać połączenia zwodów z rynnami.
Przewody odprowadzające FeZn Ø8 ułożyć w rurach osłonowych typu RB Max 20
prod. POLAM-SUWAŁKI umieszczonych w bruzdach, pod izolacją cieplną i połączyć ze
zwodami na dachu oraz poprzez złącza kontrolne umieszczone w puszkach do złącz
odgromowych typu PZO prod. ELEKTRO-PLAST z uziomem fundamentowym . Puszki
złącz montować na wysokości ok. 0,6 m nad poziomem terenu.
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Wykonać połączenia przewodem LgY 10 mm2

szyny PE tablicy T-1 z

wprowadzonymi do budynku z zewnątrz metalowymi rurociągami wody, kanalizacji oraz
metalową konstrukcją budynku.

3. SPRZĘT
Przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją, zgodnie z technologią założoną
w Dokumentacji Projektowej proponuje się następujący sprzęt :
•

samochód dostawczy

•

spawarka transformatorowa

•

zespół prądotwórczy

•

sprzęt pomiarowy elektryczny według potrzeb

•

sprzęt pomiarowy elektryczny według potrzeb

•

wiertarka udarowa

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa
pracy. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentów.

4. TRANSPORT
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu materiałów,
elementów odpowiednio do danego rodzaju robót. W czasie transportu przedmioty
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.
Wykonawca pokryje wszystkie opłaty związane z wykonaniem robót.
Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych
pracowników, stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające
stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją
techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
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Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
5.1. MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zakres robót obejmuje:
• wyznaczenie trasy przyłącza
•

wykonanie wykopów dla przełącza

•

ułożenie rur przepustowych dla przyłącza

•

ułożenie kabla przyłącza od złącza ZKP na granicy działki do tablicy T-1, zasypanie
wykopu

•

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montażu osprzętu,

•

roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu,
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów,

•

wykonanie ślepych otworów poprzez kucie mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworów w ścianach lub osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz śrub
kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,

•

montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i
przewodów,

•

oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

•

roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak:
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów.

•

przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E04700:1998/Az1:2000.

5.2.

MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH I SPRZĘTU INSTALACYJNEGO,
URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć

niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
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dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego
na ścianach.
Panele grzewcze montować do ram zawieszonych na metalowych łańcuszkach
11cm od sufitu w odległości minimum 10cm od opraw oświetleniowych.
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość
połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym
zainstalowaniu opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty
jest w PNIEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.Ponadto należy wykonać
sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających
na kontroli:
•

zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym oraz
wymogami art. 10 ustawy z 7.07.1994r. – prawo budowlane i przepisami
wykonawczymi

•

zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, stanu listew
kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów,

•

stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,

•

sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

•

poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,

•

poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej,

•

poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

•

pomiarów rezystancji izolacji.

•

pomiarów rezystancji uziomów.
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Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20
MW. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1.

SZCZEGÓŁOWE

ZASADY

PRZEDMIARU

I

OBMIARU

ROBÓT

MONTAŻOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Obmiaru robót dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki
miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
•

dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

•

dla kabli i przewodów: m,

•

dla sprzętu łącznikowego: szt, kpl.,

•

dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,

•

dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH
– ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem,
normami i przepisami szczegółowymi, wykonaniu próbnych załączeń i sprawdzeń
funkcjonalnych z równoczesnym przekazaniem wykonanych elementów do eksploatacji.
Odbiory przejściowe mogą być udokumentowane zapisami w Dzienniku Budowy, odbiory
końcowe muszą być dokonywane komisyjnie ze sporządzeniem protokołów.
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót
należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem
użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
•

dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji

•

dla napiec powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla,

•

ciągłości żył i zgodności faz,
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•

pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i inne wymagane przepisami
szczegółowymi.

•

próba napięciowa kabla.

•

pomiary rezystancji uziemienia

Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Parametry badań
oraz sposób przeprowadzenia badan sa określone w normach PN-IEC60364-6-61-2000
i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamieścić w protokole odbioru
końcowego.
Po

zakończeniu

robót

należy

wykonać

dokumentację

powykonawczą

i paszportyzację urządzeń. W przypadku niewielkiej ilości zmian dokumentację
powykonawczą mogą stanowić rysunki dokumentacji projektowej zaktualizowane przez
naniesienie zmian dokonanych w trakcie robót.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płatności odbywać się będą w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczególnione
w p. 7. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST-2. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w
oparciu o wyniki pomiarów. Ceny jednostek rozliczeniowych obejmują wszystkie nakłady
niezbędne do ich realizacji tj.
•

dostarczenie materiałów na budowę

•

ułożenie

przewodów,korytek

kablowych,

listew

elektroinstalacyjnych,

rur

instalacyjnych i osłonowych itp.
•

wykonanie robót zasadniczych

•

podłączenie urządzeń

•

wykonanie pomiarów elektrycznych

•

rozruch urządzeń
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NORMY
PN/E-90056

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

PN/E-90054

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

PN-76/E-90301

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe
0,6/1 kV.

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-IEC 364;
PN-IEC 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy

PN-IEC 664Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
1:1998
napięcia. Zasady, wymagania i badania.
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów,
instalacji i urządzeń. Wymagania.
PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i
cyframi.

PN-86/E-05003

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki - Warszawa
1988r.
Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki – Warszawa
1989r.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej.
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10.2. INNE.
Ustawa z 14.07.1994r. Prawo Budowlane
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu materiałów Budowlanych z 10.04.72r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych.
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