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PAZDZIERNIK 2017 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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I Część, ogólna

1.1 Nązwa nadana zamówieniu

Projekt:

PRZEBUDoWA FRAGMENTU PARTERU Z KUCHNIĄ oRAZ
PRZYLEGŁYMI PoM. w BUDYNKU DoMU PoMoCY

SPoŁECZNEJ PRZY UL. BRoNIEWSKIEGo 4/6

Inwestoľ:

DoM PoMoCY SPoŁECZNEJ' 7l-460 SZCZECIN' UL.BRoNIEWSKIEGO 4/ó

1.2 Przedmiot i zakres robót.

Zakręs ľobót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie cz1mności mające na

celu wykonanie instalacj i elektrycznych budynku.

Niniejsza specyťlkacja obejmuje ustalenia związane z wykonaniem instalacji

elektrycznych obej muj ące :

. Wymagania dotyczące właściwości wykoľzystywanych wyrobów, sposobu ich

przechowywania, tľansportu i składowania,

o Wymagania dotyczące sprzętu i masz5m,

o Wymagania dotyczące śľodków tľansportu,

o Wymagaria dotyczące wykonania robót budowlanych,

o Wymagania związaĺe z nadzorem i odbiorem robót.

1.3 Informacje o terenie budowy

l. 3. 1 organizacj a robót budowlanych

Wykonawca,przedprzystąpieniem do przetargu, winien przepľowadzić,wizję lokalną oraz:

o Zapoznać, się z miejscami, w któľych będą wykonyvvane prace okĺeślone w umowie i

zbadać, ich dostępność;

o Zapoznać, się z ogólnymi warunkami realizacji ľobót, a w szczegőlności z położeniem i

wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania spľzętu, etc.

Po wygľaniu pľzetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną

znajomość miejsca rea|izacji robót lub zły dostęp do pomieszczen w celu żądania

dodatkowych opłat'
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Na cały czas trwania robót, Wykonawcawyznaczy upľawnionego Kierownika Robót.

Kieľownik Robót będzie jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania w imieniu

Wykonawcy wpisów w dzienniku budowy.

Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za:

- bezpieczeństwo na teľenie budowy

_ prov/aďzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontľoli

Najpóźniej w dniu przystąpienia do robót Wykonawca ptzekaŻe dane peľsonalne

Kięrownika Robót wraz z kopią uprawnień.

1 . 3. 2Zabezpieczanie inteľes ów os ób tľzecich

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych pľac nie doszło do naruszenia

interęsów osób :ľzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie

obowiązujących przepisów oľaz powinien zapewnić ochľonę własności publicznej i

prywatnej.

] . 3.2ochrona środowiska

Wykonawca musi podejmowaó wszystkie niezbędne działania, aby stosowaó się do

przepisów i normatywőw z zakręsu ochľony środowiska na placu budowy i poza jego

teľenem. Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi

unikać szkodliwych działań, szczegőInie w zakľesie zanieczyszczania powieftza, wőď

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia

czynników.

]' 3. 2Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenię własnego mienia oraz za

wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczen związanych z prowadzonymi pľacami

budowlanymi. Ponadto wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień

Instrukcji Bezpieczenstwa oľaz wszelkich poleceń Kierownika Budowy związanych

z bezpieczeństwem na teľenie budowy.
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Wykonawc a zobowiązany jest do realizacji przedmioťu umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz đo przestzegania zapisów wýycznych technicznych odpowiadających

zakĺesowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okľesie trwania umowy' w

tym w szczególności Polskich Norm' W szczegőlności wykonawca jest zobowiązany

wykluczyć pÍacę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

I . 3. 5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacjązaplecza dla własnych potľzeb

oÍaz zapewnia na własny koszt wszęlkie środki mające na cęlu pľawidłowe i pełne

zab ezpie czeni e wykon a ny ch pr zez s i eb i e ľob ót'

1 . 3. íWarunki doýczqce organizacji ruchu

Wszystkie środki tľansportowe wykorzystywane do tľansportu mateľiałów, sprzętu i

narzędzi muszą byó sprawne, posiadaó waŻnę badania technicznę i spełniać wymagania

wynikające z obowiąĄących w Polsce przepisów o ruchu dľogowym. Mateľiały

przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantowaó przewóz bez uszkodzen i z

zachowaniem warunków bezpieczeństwa pÍacy.

I.4 Nazwy i kody robót budowlarych w zalĺresie objęým przedmiotem ząmówienia

CPV45 3 I 5 I 00-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV453 15100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

I.5 olrreśleniapodstawowe

Wszystkie określenia, nazwy, ktőre zna|azĘ się w tej specyfikacji są zgodne albo

równoważne z Polskimi Normami zawartymí w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2OO2r., albo z okľeśleniami ujętymi w odpowiednich przepisach

podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszą być wykonane zgodnie z

wymaganiami obowiązujących pľzepisów, noÜn i instrukcji. Nie wyszczegő|nienie

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwa|nia wykonawcy od ich

stosowania.
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2 Właściwości wyľobów budowlanych

Za dopuszczone do obľotu i stosowanialznaje się wyroby, dla których producent:

o dokonał oceny zgodności wyrobu z wFaganiami dokumentu odniesienia wedfug

określonego systemu oceny zgodności z możliwością zastosowania rczwiązaŕl

równoważnych,

. posiada deklaľacje zgodności CE z możliwością zastosowania ľozwiązaŕl

równoważnych - dokument wystawiony pľzez pľoducenta i potwierdzający

zgodność wyľobu z wpaganiami zasadniczymi oľaz spełnienie innych wymagań

r o zp or ządzenia (r ozp or ządzeÍl) .

. oznakował wyľoby znakiem cE z możliwością zastosowania rczwiązaÍl

równoważnych.

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca pľzedstawi wszelkie wymagane

dokumenty dla udowodnienia powyŻszego. Wszystkie materiĄ, które nie spełniają

wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, któľe były

przechowywane niezgodnię z zaleceniami producenta i zmieĺiły się ich własności) będą

vznaw ane za materiały ni e o dp owi adaj ąc e wyma g ani o m.

3 Wymagania szczegőłowe doĘczące spľzętu ĺ maszyn do ľobót

budowlanych

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

specyfikacj ą mvszą być spľawne, regularnie konserwowane i poddawane okľesowyn

przeg\ądom zgodnie z za\eceniami producenta. Muszą spełniaó onę wymogi BHP i

bezpieczenstwa pľacy' Nie wolno stosowaó spľzętu, który nie spełnia powyższych

wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przęZnaczeiiem. Wykonawca jest

zobowiązany do stosowania tylko takich śľodków transporhr, które nie wpłyną

niekoľzystnie na stan i jakość tľansportowanych materiałów.
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4 Wymagania doĘczące śľodków tľanspoľtu

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transpoľtu materiałów, sprzętu i

narzędzi muszą byó spľawne, posiadać ważĺe badania techniczne i spełniać wymagania

wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Mateľiały

pľzewożone takimi środkami transpoľtu powinny gwarantować przewőz bez uszkodzeĺ i z

zachowanięm warunków bezpieczeństwa ptacy.

5 Wymagania dotyczące wykonanÍa ľobót

Zasilanie

W związku zkolizją rozdzielnicy głównej naleŻy przesunąó ją we wskazane miejsce

w projekcie. PrzedłuŻyć,wlzzasilď1ący poprzez zmufowanie kabla. Do rozdzielnicy głównej dołożyć

2 rozłączniki bezpiecznikowe przeznaczone do zasilania nowych tablic elektrycznych. Pozostałą

instalacje elektryczną zdemontowaó. Należy też dostosowaó lokalizacje czujek pożarowych do

nowych aranŻaĄi pomieszczeń uŻywając czujek obecnie istniejących'

oświetlenie wnętrza

lnstalacje wykonaó przewodami YDYp3x'ĺ,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm2 dla

obwodów świecznikowych, przewody układaó w tynku. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy

lP20 w części ogólnej.

lnstalacja wypustów oświetleniowych łączona w puszkach pogłębianych' Wypusty

oświetleniowe zakonczone złączkami świecznikowymi w kolorze białym i haczykiem osadzonym w

kołku rozporowym.

Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych klasy REl 60

naleŻy zabezpieczyć do klasy El tych oddzieleń przy pomocy specjalnych mas ppoż. dotyczy to

przejść i nsta lacj i elektrycznych, teleelektrycznych.

lnstalacja gniazd odbiorczych

lnstalację gniazd 230V wykonać przewodamĺ -YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe

układając przewody od gniazda do gniada na wysokości 30cm od poziomu podłogi (w rurkach).

6
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Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego 9niazda'

Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy lP20, w pomieszczeniach wilgotnych lP44.

obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi o Al=30mA.

Dla gniazd odbiorczych projektuje się wyłączniki nadprądowe z członem różnicowo-prądowym o

charakterystyce B'1 64.

l nstaIacj a awaryi n ego oświetIen ia ewakuacyj nego.

Korýarze o gólnodo stępne wymagaj ą awaľyj ne go oświ etlenia ewakuacyj nego.

oprawy wyposażone są w inweľtery i baterie akumulatorów na 1 godzinę świecenia'

Inwertery i baterię akumulatoľów muszą być montowane fabrycznie i posiađać atest

Centrum Naukowo Badawczego ochľony Przeciwpożarowej do stosowania jako oprawy

awaryjne.

oprawy z inwerterami muszą byó stale pod napięciem.

Bľak napięcia powoduje natychmiastowe zapalenie lampy, która pobiera zasLlanie z

wbudowanego w lampę akumulatorka. Lampy oświetlenia awaryjnego podłączyó pođ

obwody oświetlenia ogólnego danego pomieszczenia, przeđ wyłącznikami zapalającymi

oświetlenia tak,

Żeby pľzepalenie się bezpiecznika tego obwodu zapaliło awaryjne oświetlenie

ewakuacyjne' Natężenie oświetlenia minimum l luksa, anadarządzeniami pożarowymi 5

luksów.

Instalację oświetlenia ogólnego wykonaó przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 _ 750V

ułożonyĺn pod tynkiem.

Instalacja domofonu komputerowa i telewizyjna

Pľojektowany jest domofon cyfrowy' Instalację wykonać przewodem UTP 4 x 2 x 0,5

mm2 ułożonym, w pionie w szachcie na korytku kablowym, poza koľýkięm w tynku. Na

każdej kondygnacji zamontowaó puszkę instalacyjną w której wykonać połączenia

przewodów.

Do każdego mieszkania ułożyć oddzielną linię zasilaj ącą od tej puszki. Przy drzwiach

wejściowych do pomieszczenia zainstalować kasetę domofonu z zankiem

elektromagnetycznym. Zasilacz domofonu zamontować na tablicy RG.
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Instalację TV układaó podtynkowo przewodami koncentrycznymi RG6 do skľzynki

opeľatoľa. Instalację komputeľową przyłączyć przewodami UTPkat' 6 do istniejącego

switcha ktőry na\eŻy pľzenieść nakorytarz' Przewody układać podtynkowo.

Instalacja kontroli dostępu.

Celem zaprojektowanej instalacji KD jest uniemożliwienie dostania się do budynku osobom

bez stosownych uprawnień w postaci karty dostępu. Planuje się montaż przejść jednostronnych.

Przejście kontrolowane jednostronnie składa się z:

. Kontrolera zintegrowanego/czýnika

. Przycisku wyjścia

Elementy systemu KD

Wewnętany/ zewnętrzny kontroler dostępu z czýnikiem

Zalecane parametry:

o 200 użýkowników kart (każdy ma domyślnie przypisany kod PlN 1234)

. Dodawanie i usuwanie kart przy pomocy kart administratora

. Blokowe dodawanie numerów kań

. Karta lub kod PIN do dyskretnego alarmu

r Długośó indywidulanych kodów PlN - od 4 do 8 cyfr

. 3 tryby identyfikacji: karta, PlN, karta + PIN

. Typy kart zbliżeniowych - Unique i HlD Prox 26 lub 37 bitów (125 kHz)

. Możliwość pracy w trybie kontrolera lub czýnika - wej./wyj. Wieganda

. Anti-passback dla kontroli dwustronnej

. Podświetlana klawiatura, metalowa obudowa

o Wodoodporne, spełniają wymagania lP65

o Tľyb pľacy przekażnika zamka: monostabilny lub bistabilny

. Wyjście do sygnalizatora alarmu

. Programowane czasy: odryglowania zamka ialarmu

. 2 linie dozorowe: przycisk wyjścia, czujnik stanu drzwi

. Wbudowanyczujnikantysabotażowy

. Wbudowanysygnalizatorakustyczny

r Diody LED jako sygnalizatory optyczne: czerwony' zielony, pomarańczowy

8
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Ste rowan ie dzwo n kiem poprzez dodatkowy przycisk

Zasilanie 12-24 vDC, pobór prądu w stanie spoczynku <35 Ma

I nstalacje system u przypowego.
Instalacje systemu pÍzyzryowego należy wykonać w oparciu o modularny system

przedstawiony w projekcie. Elementy systemu ĺa|eŻy instalować w puszkach

podtynkowych, śr. 60mm.

Element przyzry ow y należy montować w pl anu instal acj i.

Centralki systemu przqywowego należy zainstalować wg planu instalacji.

Centralki należy zbudować z odpowiednich modułów których ilośó jest wyszczegőlniona

na rysunku.

W chwili nadania sygnału wzywania, w centralkach w punkcie na numeratorze zostaje

podświetlone pomieszczenie, z którego nastąpiło wezwanie oraz zadziała sygnalizatoľ

alarmu i buczek.

Pľacownik po usłyszeniu alarmu ma możliwośó skasowania przyciskiem w centľalce

głośnego buczka.

Po skasowaniu głośnego alarmu pozostaje dalej podświetlony numeľ pomieszczenia oraz

cichy buczek w którym istnieje możliwość regulacji głośności oraz tonu wg życzenia

użýkownika '
ostateczne skasowanie alarmu kasowane są w pomieszczeniu z któľego pochodzi

wezwarue.

DLa kaŻde go p omi e sz c zenia pt zew idziano j edną p ozy cj ę w num eratorz e

Uwagi dla instalatoľów

układ zasilić napięciem 12Y 50Hz z zasilacza 230 l Izv
numery zacisków kasownika identyÍikowaó w czasie montażu na podstawie sitodruku na

płytce drukowanej . Oznaczony jest tylko jeden skľajny zacisk

napięcie zasilające kasownik przyłączać, do zacisków oznaczonych na schemacie

stľzałkami.

WAżNE _ nie zamien\aéżyĘ zasitającej L1 zL2 .L2 oznaczyć kolorem niebieskim

9
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Przed montażem okablowania skontaktować się z dostawcą systemu w celu omówienia

szczegółów technlcznych systemu .

Zapľoponowane w pľojekcie rozwiązlnia mateľĺalowe, urządzenia, elemenĘ i

technologĺe należy tľaktować jako wymagany standard jakości a nie wybóľ

pľođucenta. Dopuszcza się ľozwiązaniĺ ľównoľzędne pod warunkiem spełnienia

założonych paľametrĺów technicznych, estetycznych i foľmalno-pľawnych zgodne z

opĺsem technicznym rozwiązań mateľĺałowych.

6 Kontľolao badanĺa ĺ odbĺĺóľ wyrobó\ľ ĺ ľobót budowlanych

Dla zachowania warunków gwarancji, należy bezwzględnie zapewnić konserwację

systemu przez podmiot autoryzow any ptzez gwaranta.

Konseľwacja systemu sygna|izacji poŻaru i oddymiania w pełnym zakľesie musi być

przepľowadzana w okľesach minimum I ruz w ciągu 6 miesięcy i powinna zostać

uzgodniona w odľębnej umowie konserwacyjnej.

Podczas każdej konserwacji okľesowej na|eży wykonaó następujące sprawdzenia:

spľawdzenie instalacji, rozmieszczęnia i zamocowania całego wyposażenia i urządzen na

podstawie dokumentacj i technicznej ;

spľawdzenie poprawności dziaŁania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami

uruchamianymi ręcznie, spľawdzenie poprawności oprogľamowania centľali, popľawności

wykonywanych sterowań oraz poprawności wykonywanych monitoľowań;

spľawdzenie zgodności z wpaganiami wszystkich poŁączeń giętkich;

sprawdzenie zasilania awaryj nego centrali;

sprawdzenie centrali i jej obsfugi zgodnie z zaleceniami

7 Wymaganĺa dotycząceprzedmĺaru ĺ obmĺaľu robót

obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. obmiar

przeprowadzony powinien byó zgodnie z obowiązującymi zasadami zarőwno na etapie
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wykonyvvania, jak i po zakończeniu wykonywania elęmentu robót stanowiącego odľębną

całość obiektu.

obmiar ftzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami pĺzyjętymi w

kosztorysowaniu.

8 odbĺóľ ľobót budowlanych

Po zakonczeníu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestoľowi

następuj ące dokumenty:

. PlanY i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych,

o Pisemne uzgodnienia ođstępstw od pľojektu z przedstawicielem inwestoľa otaz Z

zespołem proj ektow1mr,

o Dziennik budowy i książkę obmiarów,

o PľotokoĘ odbioľów częściowych,

o Instľukcji użýkowania urządzen" gwarancje, atesťy, dowody zakupu i wszelkie

dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i mateľiałami,

o Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzen i instalacji.

Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom 1

poszerzeniom.

odbioru końcowego dokonuje komisja odbioľcza powołana ptzez lnwestora'

obowiązkowo w skład komisji wchodzą:

o Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

. Kierownik budowy (główny wykonawca ľobót),

o Kięľownik robót elektľycznych,

o Przedstawicieleużýkownikaobiektu.

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przezIn'westora jest uzyskanie

gwaĺancji systemowej producenta, poťwierdzającej jakośó i zgodność wszystkich

zainstalowanych torów transmisyjnyclr z wymaganiami dokumentacji projektowej

i paľametrami zdefiniowanymi przez obowiązujące normy.

W celu odbioru instalacji okablowania struktural nego, ĺależy spełnić następujące warunki:
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1. Wykonać komplet pomiarów _ opis pomiarów części miedzianej.

1. Wykonawstwo pomiarów powinno byó zgodne z rLormą PN-EN

50346:2004 l Al+ A2:2009 z moż|i:wością zastosowania rczwiązan równoważnych.

. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego.

Należy użyć, miernika dynamicznego (ana|izatora\, któľy posiada wgrane

oprogramowanie umożliwiające pomiar paľametrów według aktualnie

obowiązujących noľm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualny ceľtyľlkat

potwierdzający dokładność jego wskazań.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaľów musi chaľakteryzowaó się

przynajmniej IV klasą dokładności wg IEc 61935-llBd. 3 z możliwością

zasto sowan ia r ozw iązań równoważnych.

W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonaó w konfiguracji pomiarowej

kanafu razem z kablami krosowyrni (ang. ,,channel") - przy wykorzystaniu

odpowiednich adapterów pomiarowych specyÍikowanych przez ptodllcenta sprzętu

pomiarowego.

Pomiary na\eŻy skonfrontować, z wydajnością klasy EA specyľrkowanej wg.

ISoAEc 1 l 80 l :200Ż l Am2:201 0 lub EN5 0 l 7 3 -l :Ż0 1 1 z moż|iwością zastosowania

r o zw iązań równoważnyc h.

Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinieĺza-wierać'.

. mapę połączen,

. długośó połączeni rezystancje par,

. opőźnienie pľopaga cji or az r őżnicę opóźnień propagacj i,

o tłumienie,

o NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach,

o ACR-F i Ps ACR-F w dwóch kierunkach'

o ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach,

. RL w dwóch kierunkach,

o PSAACRF oľaz PSANEXT lub informacje od producenta, Żę paÍametry te

są spełnione w danej konfiguľacji (wymagany odpowiedni certyľrkat

wydany przez laboratorium pomiaľowe).

2. Zastosować się do proceduľ ceľtyfikacji okablowania producenta.
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Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków:

2.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w pľojektach wykonawczych

zgodnie

z obowiązującą w Polsce oficjalną dľogą dystrybucji wyznaczoną pÍzez Pľoducenta

okablowania

Ż'2. Przedstawienia producentowi listy pľoduktów nabytych poprzez autoryzowany kanał

dystrybucji w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnęgo w całkowitej zgodności z obowiązującymi

normami ISO/IEC 11801 z moŻ|iwością zastosowania rozwiązaĺ ľównoważnych, EN

50|73-I z możliwością zastosowaniarozvłiązań równoważnych, EN 50174-1, EN 50174-2

z możliwością zastosowania rozwiązań ľównoważnych dotyczącymi parametrów

technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji.

2.4. Potwierdzęnia paľametrów tľansmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnośó

z obowiąnljącymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich

torów tľansmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiadać status i uprawnienia w zakresie instalacji okablowania

strukturalnego, potwieľdzony umową zawartą z pľoducentem, ľegulującą warunki

udzielania w/w gwarancji przez producenta.

2.6. w celu zagwaľantowania Użýkownikom końcowym najwyższejjakości paľametľów

technicznych i użýkowych, cała instalacja ma być zweryÍikowana przęz inżynierőw ze

strony producenta.

9 Rozlĺczenĺe robót

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

Należy wykonać spľawdzenie odbiorcze' Wszystkie czynności, zapomocą których

kontľoluje się zgodnośó instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-

HD 60364- 6 z możIiwością zastosowania rozwiązan równoważnych z możIiwością

zastosowania rozwiązań równoważĺych powinny obejmować: oględziny, próby i

pľotokołowanie.

oględziny na|eży wykonać pľzed pľóbami i powinny obejmować następujące spľawdzenia:

. sposób ochrony przed porażeniem pľądem elektľycznym,
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. występowanie przeglőd ogniowych i innych środków zapobiegających

rozprzestÍzenianiu się ognia oľaz ochrony przed skutkami działania ciepła,

o dobór przewodów z uwagi na obciążalności prądową i spadek napięcia,

o dobóľ i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących,

. występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwychurządzen đo odłączania

izolacyj neg o i łączenia,

. prawidłowe oznaczenie przewodów neutľalnych i ochronnych,

o przyłączenie łączników j ednobiegunowych do przewodów fazowych,

. obecnośó schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych infoľmacji,

. ozrLaczenie obwodów,urządzenzabezpieczających przed prądemprzetężeniowych,

łączn1kőw, zacisków, itp.,

. popfawność połączeń pľzewodów,

r występowanie ciągłości przewodów ochronnych, w tyrn przewodów ochľonnych

połączenwyrównaw czych głównych i połączen wyrównaw czych dodatkowych,

o dostępn ość vządzeń' umożliwiająca wygodną obsfugę, identyfikację,

. Próby powinny obejmowaó czynności w następującej kolejności:

o ciągłośó przewodów,

o rezystancja izolacjiinstalacji elektrycznej,

. ochĺona zapomocąSELv, PELV lub sepaľacji elektrycznej,

. samoczynne wyłączanie zasllania,

. ochĺona uzllpełniająca,

. sprawdzeniebiegunowości,

. sprawdzenie kolejnościfaz,

o pľóby funkcjonalne i operacyjne,

. spadek napięcia,

. po zakonczęniuczynności spľawdzającychnależy sporządzié pľotokół odbioľczy.

W protokol ena|eŻy podaó osobę lub osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo,

budowę i sprawdzenie instalacji, uwzględniając indywidualną odpowiedzialność

tych osób w stosunku do osoby zlecającej pracę.

o Za|ecasię spoľządzenie protokofu według wzoľów zgodnie zrĺorÍną PN-HD 60364'

6 z możliwością zastosowania rczwiązań ľównoważnych
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1"0 Dokumenty odniesienia

obowiązujące przepisy

P o dczas proj ektowa nia i r ea|izacj i ob i ektu na\eŻy pr zestr ze gać p o s tanowi eń

obowiązujących przepisów dotyczących budowy, a w szczegőlności:

- Ustawa z dnia 7 |ipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U ' 207lŻ006, poz' 1 1 l8

zpőźn.zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 8912006

poz.6Ż5 zpőźn.zm.).

- Ustawa z dnia24 sierpnia 1991 roku o ochĺonie przeciwpoŻarowej (Jedn'tekst

Dz'U .I47 lŻ002 poz'l I29 z pőźn.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyľobach budowlanych (Dz.U. 9212004,poz'

88 1)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 ľoku o đozorze technicznym (Dz.U. 12212004,poz' l32I

zpőźn.zm.).

- Ustawa z dniaŻ7 kwietnia 2001 roku Pľawo ochrony śľodowiska (Dz.U. 6Ż12007,poz.

627 zpőźn.zm.).

- Ustawa z dnia2l marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn.tekst DzU.20412004,

po2.2086).

- Rozpotządzenie Ministľa Infrastruktury z ďnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usyluowanie (Dz.U.

7 5 12002 poz.690 z pőźn.zm.)

- Rozpoľządzenie Ministra Spľaw Wewnętľznych i Administľacji z dnia 07 czerwca2010

roku w sprawie ochľony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i

terenów (Dz.U'Í09 12010 poz.1 19)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia26 wtześnia 1997 roku w

sprawie ogólnych pľzepisów bezpieczeÍlstwa i higieny pracy (Jedn'tekst Dz'U' 16912003

poz.1650 zpőżn.zm.).
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-Rozporządzenie Ministra Infrastrukt'wy z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ľobót budowlanych (Dz.U. 4712003,

poz.401).

- Rozpoľządzenie Ministľa Gospodarki z dnia 17 września 1999 ľoku w spľawie

bezpíeczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.

8011999, poz.912)..

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktlry z dnia23 czerwca 2003 roku w spľawie

informacji dotyczącejbezpieczenstwa i ochĺony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. 12012003 poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Gospodaľki z dnia 4 maja2007 r. w spľawie szczegółowych

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz'U. 9312007 poz.623)'

- Rozporządzenie Ministra Infľastrukilry z dnia 26 paździemika 2005 roku w spľawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usýuowanie (Dz.U. 2l912005,poz.1864).

- Rozporządzenie Ministľa Transpoľtu i Gospodarki Morskiej z dnia Ż marca 1999 ľoku

wspľawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać dľogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 43 l 1999 poz.430 z pőźn.zm.).

-Rozporządzenie Ministľa Spraw Wewnętrznych i Administľacji z dnĺa2{lipca 2009 roku

w sprawie przeciwpożarowego zaopatzenia w wodę oraz dtőgpożarowych (Dz.U'

12412009 po2.1030).

-Rozporządzęnie Ministľa Spľaw Wewnętrznych i Administľacji z dnia20 czerwca2007

roku w sprawie wykazu wyľobów sfużących zapewnieniubezpieczeństwa publicznego lub

ochronie zdrowiai życia orazmienia, atakże zasad wydawania tych wyľobów do

użýkowani a (Dz'U.14312007 poz.7002 z pőźĺ.zm')

I 0.1 Obowiqzujqce normy

Jako nomy obowiązującena\eży traktować nonny pľzywołane w rozporządzeniu MI w

spľawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 62305-|:2008 ochrona odgľomowa. Część L: Zasady ogólne.

- PN-EN 62305-Ż:2008 ochrona odgľomowa. Część, Ż: Zarządzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2009 ochľona odgromowa ' Część,3: Uszkodzeniaťlzyczne obiektów i

zagroŻenie życia
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- PN-EN 62305-4:2009 ochľona odgľomowa ' Część, :Urządzenia elektryczne i

elektľoniczne w obiektach.

- PN-B-02171:1988 ocena wpływu &gaí na ludzi w budynkach.

- PN-B-021 51-02:1987 Akustyka budowlana. ochronaprzed hałasem pomieszczeń w

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszc zeniach'

- PN-HD 308 52:2007 Identyfikacjażył w kablach i przewodach oraz w pľzewodach

sznurowych.

- PN-EN 12464-I:2004 Światło i oświętlenie. oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach.

Część, l: Miejsca pracy we wnętrzach.

- PN-HD 60364-I:2010 Instalacje elektľyczne niskiego napięcia. Część, 1: Wymagania

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicj e.

- PN-HD 60364-4-4I:2009 Instalacje elektľyczne niskiego napięcia. Część,4-41: ochrona

zap ewni eni a b ezpieczeństwa. ochľona przed. poraż eniem elektrycznym'

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektľycznew obiektach budowlanych. ochľona dla

zapewnieniabezpieczeństwa. ochrona przed skutkami oddziaływarlia cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczÍew obiektach budowlanych. ochrona dla

zapewnieni a bezpieczeństwa' ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:|999lnstalacje elektľyczne w obiektach budowlanych. ochrona dla

zapewnieniabezpieczeństwa. ochrona przedprzepięciami' ochľona instalacji niskiego

napięcia przedprzejściow1rmi przepięciami i uszkodzeniami ptzy doziemieniach w

sieciach wysokiego napięcia.

- PN-IEC 60364-4-443:lggg Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnieniabezpieczeństwa. ochrona przedprzepięciami. ochrona przed przepięciami

atmosferycznyrrri lub łączeniowymi.

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

zapewnieniabezpieczeństwa. Ochrona przedptzepięciami. Ochľona przed za\<Łőceniami

elektľomagnetycznymi (EMD w instalacj ach obiektów budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45: 1999 Instalacje elektľyczÍlę w obiektach budowlanych. ochľona dla

zap ewnieni a b ezpieczeństwa. ochrona przed obniżeniem napi ęcia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999Instalacje elekĘczne w obiektach budowlanych. ochľona dla

zap ewni eni a b ezpieczeństwa. Środki ochrony pľzed pľąde m przetężeni owym.

- PN-IEC 364-4-48I:1994 lnstalacje elektrycZnę w obiektach budowlanych. ochrona

zapewniającabezpíeczeństwo. Dobór środków ochľony w zaleŻności od wpýwów

l7





PAŹDZIERNIK 2017 SPECYFIKÁCJA TECHNICZNA
WYKoNANIA I oDBIORU RoBÓT

zęwnętÍZnych. Wybór środków ochrony pľzeciwporażeniowej w zależĺości od wpływów

zewnęttznych (w zakľesie pkt.48 1 .3. 1 . 1 )

- PN-IEC 60364-4-48Ż:7999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych' ochľona dla

zapewnieni a bezpieczeństwa. ochrona przeciwpoŻarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznew obiektach budowlanych. Dobóľ i

montaŻ wyp o s aż en i a elektry czne go. P o stan owi en i a o gó ln e

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyp o s aż eni a e|ektry czne go. opľz ewo dowani e.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 lnstalacje elektľyczne w obiektach budowlanych. Dobór i

moĺtaż wyposażenia elektrycznego. obciążalność prądowa długotľwała przewodów.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektľyczrĺew obiektach budowlanych. Dobór i

moĺtaż wyp o s ażen ia elektry czne go. Ap ar atur a r o zdzielrcza i steľowni cza.

- PN-IEC 60364-5-534:2003Instalacje elektľyczne w obiektach budowlanych' Dobóľ i

montaż w1p o s aż en i a el ektry czne go . U r ządzen i a do o chrony pr ze d pr zepi ę c i am i.

- PN-IEC 60364-5-537:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych' Dobór i

montaŻ wyp o s ażen ia elektry czne go. Uľząd zęnia do o dłączania izolacyjne go i łączenia.

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

montaż wyposażenia elektrycznego' Uziemienia, pľzewody ochronne i przewody połączert

ochĺonnych.

- PN-IEC 60364-5-55l:2003lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

moĺtaż w1p o s aż en ia elektry czn e go' N i skon ap i ę c i owe ze sp oły prądotwórcz e.

- PN-HD 60364-5-559:2010Instalacje elekĘczne w obiektach budowlanych. Część 5-

59:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne w1posażenie. Sekcja 559: oprawy i

instalacje oświetleniowe.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektrycznęw obiektach budowlanych' Dobóľ i

montaż wyposażen ia elektry cznego. Instalacj e bezpieczeństwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektľyczne niskiego napięcia' Część,6: Spľawdzaníe.

- PN-HD 60364-7-701:2010 lnstalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia w1posażone w wannę lub

prysznic.

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

doĘczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. baseny pływackie i inne.
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- PN-HD 60364-7-703.2007 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierające

ogrzewaczę sauny.

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

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na teľenie budowy i rozbiórki.

- PN-IEC 603 64-7 -7 05 :1 999 Instalacj e elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach

rolniczych i ogrodniczych.

- PN-IEC 60364-7-706:2O00lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

doĘczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.Przestrzenie ogľaniczone powierzchniami

przewodzącymi.

- PN-IEC 60364-7-714:2003Instalacje elekĘczne w obiektach budowlanych' Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. lnstalacje oświetleniazewĺętrznego.

- PN-HD 60364-7 -7 |5:2006Instalacje elekĘczne w obiektach budowlanych. Część, 7 -

715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetleniowe

o bardzo niskim napięciu.

- PN-HD 60364-7-740:2009lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych' Część 7-

740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji' Tymczasowe instalacje

obiektów, utządzeírozrywkowych, i stľaganów na teľenie wesołych miasteczek i cyľków.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe ibezpieczeństwa pľzy współdziałani,l

człowieka zmaszyną, znakowanie i identyfikacja' Identyfikacja zaciskőw urządzeÄi

zakończęn pľzewodów.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe ibezpieczeństwa przy współdziałaniu

człowieka zmaszpą, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacjaptzewodów barwami albo

alfanumeľycznymi'

- PN-E-05204:1994 ochľona przed elektrycznością staĘczną. ochľona obiektów, instalacji

ivządzeń. Wymagania.

- PN-E-05010:1991 Zabesy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych'

- PN-E-05115:2OO2Instalacje elektroeneľgetyczne prądu przemiennego o napięciu

wyższymod 1kV.

- PN-E-O 8 5 0 1 : 1 9 8 8 lJrządzenia elektryczne. Tablice i znakj bezpieczeństwa.

- PN-EN 5OI60:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach

rozdzielczych
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- PN-EN 5O31O:2OO7 Stosowanie połączeńwyrównawczychiuziemíających w budynkach

z zainstal owanym sprzętem inform aty cznym'

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2005 ochľona przeďporażeniem prądem elektľycznym. Wspólne aspekty

instalacji iurządzen.

- PN-IEC 61239:Ż000 Znakowanie urządzen elektrycznych danymi znamionowymi

dotyczącym i zasilania elektrycznego' Wymag ania bezpieczeństwa.

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

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

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

- PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich pľzewodów i kabli bez ochľony

specj alnej stosowanych w obwoda ch zabezpieczających.

- PN-IS o 7 O I O :2OO 6 S ymb ole gr aťtczne' B arwy b ezpieczeŕlstwa i znaki b ezpieczeństwa.

Znakibezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności

publicznej.

- PN-N- 0 1 2 5 6 - 02 : I 9 9 2 Znaki b ezpie czenstw a. Ew akuacj a.

- PN-N-O 1 2 5 6- 5 : 1 9 9 8 Znaki b ezpieczeĺstw a. Zasady llmieszczania znakőw

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożaľowych.

- PN-EN 8I-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania đźwigów.

Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część,72: Dźwigi dla straży

poŻarnej.

INNE NORMY:

- PN-E-052 OŻ:l992 ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczęństwo pożarowe

i/lub wybuchowe.

- PN-EN 5017I:2002 Niezależne systemy zasil'ania

- PN-EN 60073:2003 Zasađy podstawowe ibezpieczeństwa przy współdziałani,l

człowieka Zmaszyną, oznaczanię i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i

elementów manipulacyjnych.

- PN-E-05Q03/01:1986 ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

- PN-E-05003/03: l989 ochrona odgromowa obiektów budowlanych. ochrona obostrzona.

- PN-E-QjQO3lO4:l992 ochrona odgromowa obiektów budowlanych. ochrona specjalna.

- PN-IEC 61024-1:2001 ochrona odgromowa obiektów budowlanych' Zasaďy ogólne.
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- PN-IE6 61024-I-|:2001 ochrona odgromowa obiektów budowlanych' Zasady ogólne.

Wyb ór poziomów o chĺony dla urządzeń pioruno chronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 ochľona odgľomowa obiektów budowlanych' Zasady ogólne'

Przewodnik B. Pľojektowanie, montaŻ, konseľwacja i sprawdzanie.

- PN-IEC613l2-l:200| ochrona przeđpiorunowyrn impulsem elektromagnetycznym'

Zasady ogólne.

- PN-IEC/TS 613t2-2:2003 Ochronaprzedpiorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Część, 2 : Ekĺanowanie obiektó w, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochronaprzedpiorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Część, 3 : Wymagan ia dotyczące urządzeń do ogranicz ania przepięć.

- PKN-CEN/TR 13201-I.2OO7 oświetlenie dróg - Część,1: Wybóľ klas oświetlenia.

- PN-EN I3ŻOI-2:2O07 oświetlenie dróg - Część,2: Wymagania oświetleniowe.

- PN-EN I32OI-3:2O07 oświetlenie dróg - Część 3: obliczenia oświetleniowe.

- PN-EN 13Ż0l-4:Ż007 oświetlenie dróg - Część,4: Metodypomiarów parametrów

oświętlenia.

- PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy - Część 2:

Miej sca pracy na zewĺątrz
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