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Część ogólna

  1Nazwa nadana zamówieniu
temat /obiekt /część 

Remont, zmiana sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń wraz z elementami przebudo-
wy istniejącego budynku w związku z utworzeniem Oddziału Urzędu Statystycznego w Świnouj-

ściu przy ul.Żeromskiego 6, 72-600 Świnoujście

adres inwestycji :
ul. Stefana Żeromskiego 6, 

dz nr 24, obr. 0002, Świnoujście 
inwestor :

Urząd Statystyczny w 
Szczecinie

ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin

  2Przedmiot i zakres robót.

Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu wykona-

nie instalacji elektrycznych wewnętrznych.

Zakres prac obejmuje m. in.:

·Wykonanie wewnętrznych lini zasilających,

·Montaż tablic rozdzielczych,

·Instalacje elektryczne oświetleniowe,

·Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,

·Instalacje SSWiN

·Instalacje KD

·Wykonanie pomiarów.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia związane z wykonaniem instalacji  elektrycznych wewnętrznych i

obejmuje:

·Wymagania  dotyczące  właściwości  wykorzystywanych  wyrobów,  sposobu  ich  przechowywania,

transportu i składowania,

·Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn,

·Wymagania dotyczące środków transportu,

·Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych,

·Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót

  3Informacje o terenie budowy

Organizacja robót budowlanych



PAŹDZIERNIK 2017 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT
"BRANŻA ELEKTRYCZNA INSTALACJE WEWNĘTRZNE"

Str. -4-

Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz :

·Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadać ich dostęp-

ność;

·Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i wymiarami po-

mieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość miejsca re-

alizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu żądania dodatkowych opłat.

Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik Robót będzie

jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w dzienniku budowy.

Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za:

-bezpieczeństwo na terenie budowy

-prowadzenie dziennika budowy

-kontakty z organami kontroli

Najpóźniej w dniu przystąpienia do robót Wykonawca przekaże dane personalne Kierownika Robót wraz z ko-

pią uprawnień.

Zabezpieczanie interesów osób trzecich

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów osób trze-

cich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić

ochronę własności publicznej i prywatnej.

Ochrona środowiska

Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów

z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wykonywania robót budowla-

nych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników.

Warunki bezpieczeństwa pracy
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie wszelkich nie-

zbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi się

bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz wszelkich poleceń Kierownika Budo-

wy związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do

przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych

obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w szczególności Polskich Norm. W szczególności wykonaw-

ca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb oraz zapewnia na

własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wykonanych przez siebie ro-

bót.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wszystkie  środki  transportowe  wykorzystywane  do  transportu  materiałów,  sprzętu  i  narzędzi  muszą  być

sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce

przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować prze-

wóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

  4Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

CPV 45315 - Instalowanie rozdielni elektrycznych

  5Określenia podstawowe

Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równoważne z Pol-

skimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z określe-

niami ujętymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszą być wykonane

zgodnie z wymaganiami  obowiązujących przepisów,  norm i  instrukcji.  Nie wyszczególnienie jakichkolwiek

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Wyrobem budowlanym - jest wyrób (rzecz ruchoma bez względu na stopień jej przetworzenia prze-

znaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
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jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, art.

3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości

charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i

prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność  dane wyrobu do określonego obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla

potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub spe-

cyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

Certyfikat  zgodności –  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą  (certyfikującą),

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wy-

mogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej

lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie speł-

nia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w

celu wyrównania potencjału.

Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elek-

trycznych w wybrane miejsce.

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy ukła-

daniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodze-

niami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do przewodów:

– listwy instalacyjne,

– rury instalacyjne,

– kanały podłogowe,

– systemy mocujące,

– puszki elektroinstalacyjne,

– końcówki kablowe, zaciski,

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wy-

twarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej  – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w

inną formę energii (światło itp.).



PAŹDZIERNIK 2017 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT
"BRANŻA ELEKTRYCZNA INSTALACJE WEWNĘTRZNE"

Str. -7-

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu

na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połącze-

nia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrz-

nymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich

parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wy-

mianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodat-

kowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem ele-

mentów instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem się  ciał  stałych,  wnikaniem cieczy  (szczególnie

wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źró-

dłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu

odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod

napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, roz-

dzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyj-

nego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii  elektrycznej, układaniem kabli  i przewodów mający na

celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:

– Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

– Kucie kucie bruzd i wnęk,

– Osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

– Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów,

– Montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

– Oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

Właściwości wyrobów budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:

1.3.2dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego

systemu oceny zgodności,

1.3.2posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzający

zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych wymagań rozporządzenia

(rozporządzeń).

1.3.2oznakował wyroby znakiem CE.
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Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumen-

ty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określo-

nych przez specyfikację (np. materiały,  które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i

zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie odpowiadające wymaganiom. Dokumenty należy

przedstawić do zaopiniowania inspektora nadzoru ze strony inwestora lub inżynierowi kontraktu jeżeli takowy

zostanie wybrany.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądane-

go standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji tech-

nicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

– spełniania tych samych właściwości technicznych, jako charakterystyczne parametry techniczne wyrobów

budowlanych należy brać pod uwagę, przede wszystkim kolor, wymiary, właściwości mechaniczne, wytrzyma-

łościowe, a w przypadku sprzętu elektrycznego: zdolności łączeniowe, prądy znamionowe, ilości łączeń, sto-

pień ochrony IP, oraz pozostała wynikające z cech własnych produktów opisane w dokumentacji i niniejszej

specyfikacji technicznej. 

– przedstawienia zamiennych rozwiązań  na piśmie (dane techniczne, atesty,  dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej i specyfikacji

technicznej ST,

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyro-

bów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pocho-

dzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą

być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami produ-

centa. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie speł-
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nia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zo-

bowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość

transportowanych materiałów.

Wymagania dotyczące środków transportu

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą

być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Pol-

sce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować

przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

Wymagania dotyczące wykonania robót

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawar-

tym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Przewody

Zaleca się, aby przewody elektryczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla ro-

dzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź liczba żył: 1,

3, 4, 5. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na

stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także

natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia

znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje

układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 300 mm².

Jako materiały przewodzące należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.

Osprzęt instalacyjny do przewodów

Rury instalacyjne wraz z osprzętem - ( rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw

sztucznych albo metalowe, głównie stalowe o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trud-

nozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są

szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w za-

kresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lek-

kich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy

wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór  średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego

kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucz-

nych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od
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ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice ty-

powych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być

gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztyw nych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typo-

wych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zama-

skowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wyko-

nane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Uchwyty do mocowania przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub za-

ciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane;

stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).

Uchwyty do mocowania przewodów niepalnych klasy EI, 30, 60 i 90 – przewody niepalne lub uniepal-

nione należy układać zgodnie z certyfikatem dopuszczenia za pomocą certyfikowanych systemów mocowań

lub na certyfikowanych korytach kablowych. Przewody niepalne układane bezpośrednio na na podłoży i mo-

cować za pomocą obejm co min. 30cm lub na dedykowanych korytach kablowych klasy EI mocowanymi obej-

mami metalowymi co min. 30cm. Nie dopuszcza się stosowania materiałów i wyrobów budowlanych nie po-

siadających certyfikatów dopuszczenia przez jednostkę certyfikująca. 

Połączenia przewodów należy wykonywać jedynie za pomocą puszek klasy EI 30, 60 i 90 posiadają-

cych odpowiednie certyfikaty dopuszczenia i gwarantujące podtrzymanie funkcji zasilania nie mniejszej niż

klasa tych przewodów. 

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne

– mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). Należy stosować osprzęt jed-

nego producenta nie dopuszcza się stosowania osprzętu kilku producentów w jednej technice mocowań. 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łącz-

ników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są

z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzy-

mują  płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są  szkodliwe dla człowieka,

jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu in-

stalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtyn-

kowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich

wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelo-

towa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm².

Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mo-

cowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.
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Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić  można kilka grup

materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzęt instalacyjny

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i na-

tynkowo-wtynkowych:  ·  Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60

mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.

·  Łączniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe przygotowane  są  do  instalowania  bezpośrednio  na  podłożu

(ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

· Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2.

· Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących  płomie-

nia.

· Podstawowe dane techniczne:

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: do 10 A,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i

natynkowo-wtynkowych:

· Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowa-

nia w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.

· Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystoso-

wane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. Gniazda natynkowe 3-

fazowe muszą  być  przystosowane do 5-cio  żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego

oraz neutralnego. Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju

od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzęt oświetleniowy

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego

co najmniej:
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– dobór opraw i źródeł światła,

– plan rozmieszczenia opraw,

– plan instalacji zasilającej oprawy,

– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,

– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetle-

niowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności przed pora-

żeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:

– do żarówek,

– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),

- do lamp ze źródłem LED

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawa-

niem się  ciał  stałych i  wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami

ochrony:

– zwykła IP 20

– zamknięta IP 4X

– pyłoodporna IP 5X

– pyłoszczelna IP 6X

– kroploodporna IP X1

– deszczodporna IP X3

– bryzgoodporna IP X4

– strugoodporna IP X5

– wodoodporna IP X7

wodoszczelna IP X8

Montaż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje:

– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– 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, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów

poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach,

ścianach lub

podłożach,

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków

wraz z zabetonowaniem,
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– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich

układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być  większe niż  15% wewnętrznej  średnicy

rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

Średnica znamionowa rury(mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450
– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),

– puszki powinny być  osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu

ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć  wymaganą  liczbę  otworów dostosowanych do  średnicy

wprowadzanych rur,

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwie-

nia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne

z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W

przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest koniecz-

ne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,

– oznakowanie zgodne wytycznymi  z dokumentacji  projektowej  lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady

podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Ozna-

czenia 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, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i za-

brudzeń. Oprawy do stropu montować  wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych

plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń  i odbiorników energii  elektrycznej

montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić  ich działanie oraz prawidłowość

połączeń. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie od-

biorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać nie-

zbędną  wytrzymałość  na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować  w

sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady popraw-

nego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni  ochronnych. Położenie wyłączników klawiszo-

wych należy przyjmować  takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem

ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtyko-
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wych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a

przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien

mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i  żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich pro-

wadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.

Instalacja połączeń wyrównawczych

Instalacje wyrównawcze należy wykonać przewodami LgY zgodnie z projektem lecz nie mniejszym

niż 4mm2. Przewody należy układać w rurkach ochronnych dostosowanymi do średnicy przewodów. Przewo-

dy należy podłączyć za pomocą dedykowanych zacisków uziemiających z wykorzystaniem końcówek pazur-

kowych cynkowanych lub za pomocą obejm w przypadku wykonywania połączeń wyrównawczych rur. Należy

zwrócić uwagę aby zapewnić ciągłość elektryczną na poszczególnych elementach instalacji np.: w przypadku

kanałów wentylacyjnych należy sprawdzić czy połączone ze sobą kanały zachowują ciągłość w przeciwnym

wypadku każdy element należy połączyć ze sobą przewodem PE o przekroju równym przekrojowi przyłącza-

nemu. Instalacji wykonywanych z materiałów nie przewodzących nie należy obejmować instalacją połączeń

wyrównawczych. 

Wciąganie przewodów

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowa-

nia, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego

celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcze-

śniej opisanych zasad. 

Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzę-

cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki

elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie

zostało opracowane w projekcie,  sposób podłączenia należy uzgodnić  z projektantem lub kompetentnym

przedstawicielem Inżyniera.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do da-

nego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest

przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek,

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpie-

czone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna

zapewniać prawidłowe przyłączenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W

przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zapraso-

wanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabez-

pieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika

i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych

bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Instalacje elektryczne wewnętrzne szczegółowy zakres prac

  1Osprzęt modułowy w rozdzielniach elektrycznych

W rozdzielnicach elektrycznych należy stosować osprzęt modułowy renomowanych firm, mocowany na

szynach TH35. Należy stosować się do wytycznych producenta ws mocowania jak i odległości od poszczegól-

nych aparatów.

Zastosowany osprzęt modułowy powinien pochodzić od jednego producenta nie dopuszcza się stosowa-

nia aparatury modułowej różnych producentów za wyjątkiem aparatury specjalistycznej, nie dostępnej u dane-

go producenta.

Minimalne wymagania dla wył. nadprądowych:

Elektryczne

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60898

Napięcie znamionowe

AC: 230/400V

Częstotliwość 50/60 Hz

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898

6 kA

Charakterystyki B, C, D

Dobezpieczenie topikowe >6 kA maks. 100 A gL

Klasa ograniczenia energii 3

Trwałość   8.000 przestawień

Kierunek zasilania dowolny (z góry lub z dołu)

Mechaniczne
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Wysokość czoła 45 mm

Wysokość aparatu 80 mm

Szerokość 17,5 mm na bieg. (1mod.)

Montaż na szynie standardowej

TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopień ochrony IP20

Zaciski z góry i z dołu szynowe/windowe

Ochrona zacisków przed palcami i dłońmi

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1-25 mm2

Wytrzymałość klimatyczna zgodnie z IEC/EN 61008

Minimalne wymagania dla wyłączników różnicowo - prądowych:

Elektryczne

Wykonanie zgodne z IEC/EN 61008

Wyzwalanie bezzwłoczne

Napięcie znamionowe Un 230/400 V; 50 Hz

Znamionowy prąd różnicowy IDn 30, 100, 300, 500 mA

Czułość AC i A

Znamionowe napięcie izolacji Ui 440 V

Odporność na udar napięciowy Uimp 4 kV

Wytrzymałość zwarciowa Inc 6 kA z dobezpieczeniem 63 A gG/gL

Maks. dop. dobezpieczenie przed zwarciem 63 A gG/gL

Zakres napięcia przycisku testowego

2-bieg. 184 - 250 V~

4-bieg. 184 - 440 V~

Trwałość elektryczna   4.000 cykli łączeń

mechaniczna   20.000 cykli łączeń

Mechaniczne
Wysokość czoła 45 mm

Wysokość aparatu 90 mm

Szerokość 35 mm (2 mod.)

70 mm (4 mod.)

Montaż na szynie standardowej TS 35mm IEC/EN 60715,

dwa położenia spoczynkowe

Stopień ochrony – w stanie zabudowanym IP40

Zaciski szynowe/windowe

Ochrona zacisków przed palcami i dłońmi
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Przekrój przewodów przyłączeniowych pojedynczy: 1,5 - 35 mm2

wielożyłowy: 2 x 16 mm2

Wytrzymałość klimatyczna zgodnie z IEC/EN 61008

Minimalne wymagania dla podstaw bezpiecznikowych do 63A:

Elektryczne

Ilość biegunów 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg.

Napięcie znamionowe Ue

AC 400 V

DC 1 bieg. do 110V

2 bieg. do 220V

Prąd znamionowy Ie 63 A

Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A

Zdolność łączeniowa Icm 50 kAeff

Kategoria użytkowa AC 22 B

Kategoria przepięciowa IV

Napięcie udarowe Uimp 6 kV

Mechaniczne

Montaż na szynie standardowej

TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopień ochrony IP20

Zaciski z góry i z dołu windowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1,5-35 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych maks. 4,5 Nm

Temperatura pracy -25 do +60°C

Klasa ogniowa V0, test z rozżarzonym z drutem 960°C

Stopień zanieczyszczenia 3
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Minimalne wymagania dla styczników:

Elektryczne

Ilość biegunów 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg.

Trwałość mechaniczna - ilość cykli 10 000 000

Prąd znamionowy I 16, 25, 40, 63 A

Kategoria użytkowa AC1, AC3

Mechaniczne

Montaż na szynie standardowej

TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopień ochrony IP20

Zaciski z góry i z dołu windowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1,5-35 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych maks. 4,5 Nm

Temperatura pracy -25 do +60°C

Klasa ogniowa V0, test z rozżarzonym z drutem 960°C

Stopień zanieczyszczenia 3

  2Warunki środowiskowe

Warunki środowiskowe (wpływy zewnętrzne) określają miejscowe warunki, w których będą pracować

urządzenia i instalacje elektryczne. 

Przyjęto, że w projektowanym budynku instalacja urządzeń elektrycznych panować będą warunki

środowiskowe normalne, zgodnie z PN-HD 60346-3.

Przyjęto następujące klasyfikacje wg PN-HD 60364-3, 

 środowiskowe

- wpływ temp. - AA5 (+5°C - +40°C)

- wpływ ciał obcych - AE4 (lekkie zapylenie)

 klasyfikacje osób

BA4 Poinstruowane Osoby odpowiednio poinformowane

albo nadzorowane przez osoby

wykwalifikowane, w sposób

zapewniający unikanie

niebezpieczeństw jakie może

stwarzać elektryczność (personel

obsługi i konserwacji)

Obszary obsługi wyposażenia

elektrycznego

BC2 Rzadka Osoby nie mające w normalnych warunkach Obszary obsługi wyposażenia



PAŹDZIERNIK 2017 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT
"BRANŻA ELEKTRYCZNA INSTALACJE WEWNĘTRZNE"

Str. -19-

styczności z częściami przewodzącymi obcy-

mi lub nie stojące na powierzchniach przewo-

dzących

elektrycznego

  3 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania, obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne, w remontowanych

pomieszczeniach na potrzeby pomieszczeń biurowych na parterze oraz piętrze istniejącego budynku.

W zakresie  instalacji  elektrycznych jest,  wybudowanie  instalacji  oświetleniowej,  gniazd  ogólnego

przeznaczenia oraz gniazd DATA dedykowanym instalacji komputerowej, w tym celu należy z istniejącej roz-

dzielnicy elektrycznej TG  zasilić nowo projektowane tablice bezpiecznikowe TP oraz TPk z których należy

wyprowadzić obwody zasilające poszczególne odbiory. Dodatkowo w rozdzielnicy TG należy wymienić istnie-

jący rozłącznik bezpiecznikowy na rozłącznik bezpiecznikowy z wyzwalaczem ppoż.

W zakresie instalacji teletechnicznych remontowane pomieszczenia należy doposażyć w instalację systemy sy-

gnalizacji włamania i napadu SSWiN, poprzez rozbudowę, istniejącego systemu znajdujące się na obiekcie, oraz instala-

cję teledacji, poprzez ułożenie przewodów typu UTP kat. 6 z projektowanej szafy RACK na I piętrze budynku. W tym celu

należy wyposażyć projektowaną szafę w elementy zgodnie z widokiem rys. IE5. Całość robót dot. instalacji teledacji na-

leży wykonać zgodnie z wytycznymi inwestora. 

  4 Oświetlenie wewnętrzne

4.1 Oświetlenie podstawowe

Zaprojektowano oświetlenie wnętrz zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012P, zastosowane oprawy oświetlenio-

we rastrowe, ze źródłem światła świetlówkowym T5. 

Do opraw oświetleniowych należy stosować przewody YDY 3x1,5mm lub YDY 4x1,5mm w zależności od po -

trzeb, łączniki światła należy montować w przedziale  h=1.2-1.4 w pomieszczeniach biurowych, w pozostałych pomiesz-

czeniach na wysokości h=1,4m. 

Przyjęte natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z normą i przeznaczeniem:

·komunikacja 100lx

·pomieszczenia biurowe 500lx

·Współczynnik równomierności nie może być gorszy niż 0,6

UWAGA: dla celów obliczeniowych przyjęto oprawy prod. LUXIONA, możliwa jest zamiana na inne o równoważnych pa-

rametrach pod warunkiem powtórnych obliczeń fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z normą, natęże-

nia oświetlenia i współczynników równomierności. 
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4.2 Oświetlenie awaryjne/bezpieczeństwa

Oświetlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normą PN-EN-1838. Projektowane oświetlenie awaryjne

ma zapewnić oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22

oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego usytuowano w pobliżu drzwi wyjściowych oraz takich miejscach

aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo, w tym hydrantów, przycisków ROP, urządzeń ppoż.. 

W budynku przewiduje się montaż opraw oświetlenia awaryjnego opartego na indywidualnych, certyfikowanych

oprawach oświetlenia z 1 godz. układem podtrzymania zasilania. Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano

na klatce schodowej, głównych ciągach komunikacyjnych. Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego na drodze ewa-

kuacyjnej musi wynosić 1lx, na podłodze wzdłuż środkowej linii  drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie obejmującym

mniej niż połowę szerokości drogi natężenie stanowi co najmniej 50% podanej wartości.

W celu zasilenia inwerterów w oprawach oświetleniowych należy prowadzić dodatkową „żyłę fazowa”  bezpo-

średnio z zabezpieczenia danego obwodu z pominięciem łączników klawiszowych itp. oprawy z modułem awaryjnym 1

godz. oznaczono symbolem „Aw”.

UWAGA: dla celów obliczeniowych przyjęto oprawy prod. AWEX, możliwa jest zamiana na inne o równoważnych para-

metrach pod warunkiem powtórnych obliczeń fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z normą, natęże-

nia oświetlenia i współczynników równomierności. 

4.3 Sterowanie oświetleniem

We wszystkich pomieszczeniach projektuje się sterowanie oświetleniem za pomocą lokalnych łączników znajdują-

cych się bezpośrednio przy wejściu do pomieszczenia. W strefach komunikacyjnych sterowanie odbywa się za pomocą

czujki ruchu.

  5 Instalacje odbiorcze gniazd

5.1 Instalacja gniazd odbiorczych

Instalację gniazd 230V wykonać przewodami - YDYp 3x2,5mm2  jako podtynkowe w rurkach ochronnych typu

peszel, układając przewody od gniazda do gniada na wysokości 0.3m. od poziomu podłogi. 

Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosować osprzęt

instalacyjny wtynkowy IP20. W pomieszczeniach magazynowych, łazienkach, pom. technicznych gniazda montować na

wysokości 1,4m.

5.2 Instalacja gniazd odbiorczych dedykowanych DATA

Instalację gniazd dedykowanych 230V wykonać przewodami - YDYżo 3x2,5mm2  w pętli tzn. ostatnie gniazdo

należy przyłączyć pod szyny rozdzielnicy sekcyjnej tak jakby było one pierwsze w szeregu gniazd. Zabrania się podłą-

czania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20,

w pomieszczeniach wilgotnych IP44. 

Do zasilania obwodów komputerowych projektuje się wydzielone obwody z rozdzielnic elektrycznych  kompute-

rowych. Obwodu tych odbiorników należy zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu A i o prądzie nominal-
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nym różnicowycm ΔI=30mA. Na jednym obwodzie elektrycznym należy montować max. 3 szt. stanowisk komputero -

wych.

Gniazda zasilające należy montować w jednej ramce z gniazdami teletechnicznymi tworząc tzw. punkty elek-

tryczno – logiczne (ZPK). Każdy z takich punktów musi posiadać co najmniej 3 gniazda typu 2p+Z, wykonane jako DATA

uniemożliwiające podłączenie innych niż dedykowane urządzenia elektryczne. 

Gniazda wtyczkowe należy zróżnicować kolorystycznie np.:

- gniazda obwodów nierezerwowanych, ogólnego przeznaczenia - kolor biały,

- gniazda obwodów dla zasilania urządzeń komputerowych - kolor czerwony.

  6 Instalacja systemu włamania i napadu, SSWiN

Na obiekcie znajduje się istniejący system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN z centralą alarmo-

wą umieszczoną w korytarzu na parterze. W celu podłączenia czujek PIR należy doposażyć system w eks-

pander 8-wyjściowy, kompatybilny z systemem zainstalowanym na obiekcie, i podłączenie do niego projekto-

wanych czujników. 

Instalację należy wykonać przewodami YTKSY 2x2x0.5mm, układanym w na projektowanych kory-

tach kablowych PVC oraz w tynku w peszlu. Szczegóły zgodnie z załączonym schematem i rzutem. 

  7 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP

Na obiekcie znajduje się istniejący system sygnalizacji pożaru SSP z centralą alarmową umieszczo-

ną w pomieszczeniu recepcji 04 na parterze. Na czas remontu istniejące czujki pożarowe należy zdemonto-

wać i ponownie zamontować po zakończeniu prac budowlanych.

  8 Instalacja systemu kontroli dostępu KD

W budynku zaprojektowano system Kontroli  Dostępu (KD). System ma za zadanie identyfikować

osoby uprawnione do przekroczenia granicy obszaru chronionego oraz umożliwić im wejście oraz wyjście. Nie

dopuszcza do przekroczenia granicy obszaru chronionego przez osoby nieuprawione oraz aktywuje alarm w

przypadku próby naruszenia strefy chronionej przez te osoby.

Zaprojektowany system KD składa się z centrali, kontrolerów przejścia,czytników kart, rygli elektro-

magnetycznych, czujników elektromagnetycznych oraz przycisków wyjść ewakuacyjnych. Komunikacja po-

między centralą a modułami kontrolerów odbywa się za pomocą przewodu UTP4x2x0,5mm zakończonym po

obu stronach złączem RS485.

Kontrola Dostępu w budynku obejmuje pomieszczenia, które ze względu na wysoką wartość wypo-

sażenia oraz zawartość nie mogą być dostępne dla osób nieuprawnionych do przebywania w tych pomiesz-

czeniach. Do stref chronionych zalicza się korytarz, który jest łącznikiem pomiędzy chronionymi pomieszcze-

niami. Zaprojektowano przejście kontrolowane jednostronnie. W zakresie dostawy jest programator oraz 30

kart dostępu.
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  9 Instalacja teledacji

W celu podłączenia adaptowanych pomieszczeń do systemu teledacyjnego w budynku, należy zabu-

dować szafkę dystrybucyjna typu RACK 9U na I piętrze budynku do której należy sprowadzić przewody UTP

kat.  ,  zgodne z wytycznymi.  Przewody należy prowadzić istniejącymi  i  projektowanymi  torami  kablowymi,

zgodnie z załączonymi rzutami. Szczegółową trasę pomiędzy szafką RACK a pomieszczeniami należy ustalić

na etapie wykonawstwa z przedstawicielem inwestora. 

Dla każdego ze stanowisk biurowych projektuje się zgodnie z wytycznymi, zespolony punkt kompute-

rowy PEL, w konfiguracji: 2x RJ-45 (kat. 6) oraz 2x 2P+Z (DATA).

  10 Wymagania instalacji teledacji

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci tele-

informatycznej,  która  zagwarantuje  wystarczający  zapas parametrów transmisyjnych dla  działanie  dzisiej-

szych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajno-

ściowych należy zapewnić:

-Okablowanie miedziane przewyższające wymagania kategorii 6A (klasy EA).

-Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej.

-Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratorium badawcze Delta, potwier-

dzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego

ISO/IEC 11801:2011  (która  zastępuje  normy ISO/IEC 11801:2002,  ISO/IEC 11801  AMD1:2006,  ISO/IEC

11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z

normami w zakresie testu całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).

-Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.

-Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić od jedne-

go producenta

-Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją nieza-

wodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele

19”, złącza, kable krosowe i przyłączeniowe). 

-Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, w przy-

padku niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zo-

stała udzielona gwarancja.

-Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązują-

cymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi być wyko-

nana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.
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  11 Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych po-

między punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego,

pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli

krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności nale-

ży zastosować okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych aktualnych standardów oka-

blowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (który zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801

AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni za-

pas parametrów transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem

IEEE 802.3an. Zgodność z powyższymi normami należy udokumentować certyfikatami wydanymi przez labo-

ratorium badawcze Delta,  w zakresie całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel,  panel,  złącze

RJ45).

  12 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć  odbiorcza będzie pracować w układzie TN-S z

osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdział przewodu PEN na przewód PE i

N w rozdzielnicy głównej budynku RG, punkt rozdziału należy uziemić. Dla wszystkich tablic rozdzielczych

projektuje się system prądu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie za-

silania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o

znamionowym prądzie różnicowym 0,03A.

  13 Przejścia pożarowe

Przejścia przez strefy pożarowe kabli, przewodów, koryt kablowych, przewodów w rurach palnych jak

i niepalnych  wykonać przy użyciu produktów np. prod. Hitli, które spełniają wymagane kryteria szczelności i

izolacyjności ogniowej. 

Przy montażu ściśle przestrzegać wymagań aprobaty technicznej i instrukcji producenta w celu za-

chowania odporności ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Inwestorowi szczegółowej dokumenta-

cji powykonawczej . Dokumentacja powinna być przekazana w terminie realizacji zamówienia.

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem

zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny.

Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać opis o treści "Materiały
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zostały wbudowane do:…………" (jeżeli jest to kopia posiadać pieczątkę „Za zgodność z oryginałem”) oraz

opieczętowane i podpisane przez Kierownika Budowy.

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze

strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

·kompletną  Dokumentację  techniczną  powykonawczą,  składającą  się  

z poszczególnych dokumentów składowych uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

·protokoły, badania i pomiary wynikające z dokumentacji technicznej a w szczególności: pomiar natężenia

oświetlenia podstawowego i awaryjnego, sprawdzenie ciągłości przewodów, rezystancja izolacji, sprawdzenie

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzenie działania wyłączników różnicowo-pradowych

·instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji instalacji i urządzeń.

Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i musi za-

pewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonaw-

ca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wyko-

nano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole będą

dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumenta-

cji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostaną przekazane do odbioru powinny być poddane badaniom i

próbą określonym w normach. Próby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmować pomiar re-

zystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomia-

rowe do wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne

próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być od-

notowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi doko-

nać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru

i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń. Czynności te powinny zostać odnotowane w dzienni-

ku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć:

·Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,

·Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwpora-

żeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru

Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i

pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją.
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Pomiary i kontrole powinny dotyczyć:

–ciągłości połączeń obwodów,

–rezystancji uziomu,

–rezystancji izolacji,

–skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wy-

konawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.

Pomiary instalacji teletechnicznych:

Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać:

 rezystancja pary,

 czas propagacji,

 tłumienność,

 przesłuch,

Należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia.

Do pomiarów należy stosować luksomierz. W pomieszczeniach całą powierzchnie wnętrza należy podzielić

na kwadraty i mierzyć natężenie oświetlenia w punktach pomiarowych, położonych w środku każdego kwa-

dratu, na wysokości płaszczyzny roboczej.

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien

być zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania

elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu.

Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

Odbiór robót budowlanych

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:

·Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych,

·Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem projek-

towym,
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·Dziennik budowy i książkę obmiarów,

·Protokoły odbiorów częściowych,

·Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty związane

z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,

·Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji.

Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom.

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowiązkowo w skład komisji

wchodzą:

·Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

·Kierownik budowy (główny wykonawca robót),

·Kierownik robót elektrycznych,

·Przedstawiciele użytkownika obiektu.

Rozliczenie robót

Według umowy

Dokumenty odniesienia

Dokumentacja budowlana i wykonawcza przedmiotowego zadania, dodatkowo należy podczas reali-

zacji obiektu przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów dotyczących budowy, a w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 poz.625 z późn.zm.).

-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 poz.1129 z

późn.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn.tekst Dz.U. 204/2004, poz. 2086).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych ja-

kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z późn.zm.)

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.109/2010 poz.719)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepi-

sów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-

cy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912)..

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjono-

wania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 93/2007 poz.623).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 219/2005, poz.

1864).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków

technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.  43/1999  poz.430  z

późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciw-

pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 124/2009 poz.1030).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wyka-

zu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a

także zasad wydawania tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.143/2007 poz.1002 z późn.zm.)

  1Obowiązujące normy

Jako normy obowiązujące należy traktować normy przywołane w rozporządzeniu MI w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

- PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.

-  PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopusz-

czalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.

- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. Część 1: Miejsca pracy

we wnętrzach.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie

ogólnych charakterystyk, definicje.

-  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona zapewnienia bez-

pieczeństwa. ochrona przed porażeniem elektrycznym.
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-  PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-

pieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

-  PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-

pieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-

pieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepię-

ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-

pieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-

pieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w insta-

lacjach obiektów budowlanych.

-  PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-

pieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-

pieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

-  PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpie-

czeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciw-

porażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-

pieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

-  PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż wyposażenia

elektrycznego. Postanowienia ogólne

-  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 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

-  PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

-  PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.
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- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-59: Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Sekcja 559: Oprawy i instalacje oświetleniowe.

-  PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż wyposażenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.

-  PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych in-

stalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.

- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjal-

nych instalacji lub lokalizacji. baseny pływackie i inne.

- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjal-

nych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny.

-  PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych in-

stalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjal-

nych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjal-

nych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjal-

nych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-715: Wymagania doty-

czące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu.

- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-740: Wymagania doty-

czące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje obiektów, urządzeń rozrywkowych, i stra-

ganów na terenie wesołych miasteczek i cyrków.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, zna-

kowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, zna-

kowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów barwami albo alfanumerycznymi.

-  PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wy-

magania.

- PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.

- PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

- PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym

sprzętem informatycznym.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
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-  PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urzą-

dzeń.

-  PN-IEC 61239:2000  Znakowanie  urządzeń  elektrycznych  danymi  znamionowymi  dotyczącymi  zasilania

elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne.

-  PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowa-

nych w obwodach zabezpieczających.

-  PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeń-

stwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności

publicznej.

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewa-

kuacyjnych i drogach pożarowych.

- PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zasto-

sowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej.

  2Inne normy

- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe.

- PN-EN 50171:2002 Niezależne systemy zasilania.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, ozna-

czanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych.

- PN-E-05003/01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

- PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

- PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

-  PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  Zasady ogólne.  Wybór  poziomów

ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

-  PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B. Pro-

jektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie.

- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: Ekranowa-

nie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3: Wymaga-

nia dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia.
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- PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe.

- PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia oświetleniowe.

- PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia.

- PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz

- ZN-96/TP S.A. - 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wyma-

gania i badania.

- ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

- ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe i polietylenowe kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A. - 020 Złączki rur. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
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