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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót wewnętrznej instalacji elektrycznych związanych z budową wentylacji poczekalni przychodni szpitalnej w budynku "C" Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych działka nr 4/2 i 7/9 obręb Piaskowa Góra nr 13.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Inwestor:

Specjalistyczny Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego
58-309 Wałbrzych
ul. Sokołowskiego 4

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie wykonywania
instalacji elektrycznej dla zadania wymienionego w p. 1.1. i obejmują:
• instalację siły zasilająca centrale wentylacyjną
• instalację zasilania kabla grzewczego samoregulującego SeltTecPro 16/7; 17mx10W/m=170W; 230V
• próby i pomiary montażowe.
Do zakresu robót włączone są wszystkie niezbędne prace towarzyszące i wszystkie roboty, które w myśl
Ustawy, konieczne są do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujących instalacji; roboty te należy wykonać
jako świadczenia uboczne bez dodatkowych opłat, rozliczane wraz z poszczególnymi robotami takimi jak :
• roboty przygotowawcze
• dostawa i montaż materiałów niezbędnych dla wykonania instalacji;
• usunięcie odpadów powstałych podczas prac;
• próby instalacji;
• uruchomienie i kontrola jakości;
• przeprowadzenie pomiarów oraz badań pomontażowych ;
• usunięcie ewentualnych usterek;
• inwentaryzacja powykonawcza.
Projekt i specyfikacja instalacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń, przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z projektantem i przedstawicielem zamawiającego, którzy są jedynymi upoważnionymi do
wprowadzania zmian.
Wszelkie nie ujęte przez wykonawcę prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść zamawiającego. Jeżeli z dokumentacji projektowej wynika konieczność wykonania robót nie wymienionych
w powyższych SST lub w przedmiarze robót, to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w
oparciu o zapisy niniejszej SST.
Wykonawcy instalacji są zobowiązani wykonać i dostarczyć dokumentację powykonawczą ze wszystkimi
uzgodnieniami i wymaganiami zamawiającego.
1.4. Klasyfikacja robót objętych SST
KOD

NAZWA

GRUPA

45310000-0

Roboty budowlane

KLASA

45310000-3

Instalacje elektryczne

KATEGORIA

45315700-5
45311000-0
45311200-2

Instalacja rozdzielnic elektrycznych.
Roboty w zakresie układania przewodów.
Instalacja opraw oświetleniowych.
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1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia i nazewnictwo podstawowe, podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
Oznaczenia dodatkowe :
1. Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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 specyfikacją 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, wymogami lub specyfikacją
techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania .
Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do określonych celów
Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także urządzeniami oraz aparatami - przeznaczony do
przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej
Instalacje siłowe - instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o dużych mocach znamionowych, np. silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urządzenia ogrzewcze, przepływowe podgrzewacze wody
Obwody administracyjne - grupa odbiorów (obwodów) służąca ogółowi mieszkańców danego budynku. Do obwodów
administracyjnych zalicza się: obwody oświetlenia klatek schodowych, innych pomieszczeń technicznych, obwody zasilania maszynowni dźwigów, hydroforni, węzłów cieplnych itp.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio połączonych z sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii oraz chronionych przed przetężeniami wspólnym
zabezpieczeniem. Składa się z przewodów będących pod napięciem, przewodów ochronnych oraz związanych z nimi
urządzeń rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposażeniem dodatkowym
Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy - instalacja odbiorcza) -obwód, do którego bezpośrednio przyłączone są odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewnić możliwość zasilania wszelkiego rodzaju
odbiorników elektrycznych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w sposób dogodny i bezpieczny
Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę przed dotykiem części czynnych
i poruszających się mechanizmów, przed dostaniem się ciał stałych i wnikaniem wody
Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, określone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niż dyrektywy nowego podejścia
Izolacja podwójna - izolacja składająca się z izolacji podstawowej oraz niezależnej od niej izolacji dodatkowej
Klasa ochronności - umowne oznaczenie cech budowy urządzenia elektrycznego, określające możliwości objęcia go
ochroną przed dotykiem pośrednim (ochroną przy uszkodzeniu
Część czynna - przewód lub część przewodząca urządzenia lub instalacji elektrycznej, która może znaleźć się pod
napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pełni funkcji przewodu ochronnego. Częścią
czynną jest przewód neutralny N, natomiast nie jest nią przewód ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.
Części jednocześnie dostępne - przewody lub części przewodzące urządzenia, które mogą być dotknięte jednocześnie przez człowieka lub zwierzę. Są nimi części czynne przewodzące dostępne i obce, przewody ochronne i uziomy
Część przewodząca dostępna - część przewodząca instalacji elektrycznej, dostępna dla dotyku palcem probierczym
według PN/E-08507, która może zostać dotknięta, i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się pod
napięciem, lecz może znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia
Część przewodząca obca - część przewodząca nie będąca częścią urządzenia ani instalacji elektrycznej, która może
znaleźć się pod określonym potencjałem (zwykle pod potencjałem ziemi). Zalicza się do nich metalowe konstrukcje, rurociągi przewodzące, podłogi i ściany
Rozdzielnica główna budynku - zespół odpowiednio dobranej i połączonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
łączeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, służący do zasilania i zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających oraz obwodów administracyjnych
Urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do celów takich, jak
wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie energii elektrycznej. Są nimi np. maszyny,
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transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki

27. Złącze instalacji elektrycznej - urządzenie elektryczne, w którym następuje połączenie elektryczne wspólnej sieci
rozdzielczej z instalacją elektryczną odbiorcy

28. Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) - część obwodu elektrycznego, która wraz z odgałęzieniami stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze

29. Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposażony w odpowiednią aparaturę (rozdzielczą, zabezpie30.
31.

32.
33.

34.
35.

czeniową, łączeniową, pomiarowo-kontrolną), służący do zasilania obwodów (odbiorów) administracyjnych budynku.
Tablice obwodowe są przeważnie instalowane w pobliżu odbiorników przez nie zasilanych
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający
trasy ciągów równoległych przewodów itp. .Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów :
•
przepusty kablowe i osłony krawędzi,
•
koryta i korytka instalacyjne,
•
kanały i listwy instalacyjne,
•
rury instalacyjne,
•
systemy mocujące,
•
puszki elektroinstalacyjne,
•
końcówki kablowe, zaciski i konektory,
•
pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski
ochronne itp.).
Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową całość. Do niego zalicza się również odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie robót przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy
traktuje się również odbiór robót zlecony jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy
Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas którego następuje sprawdzenie
zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru końcowego dokonuje się sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczególnie
pod kątem ich prawidłowego i bezpiecznego działania
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się
na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 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 i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
•
Kucie bruzd i wnęk,
•
Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
•
Montaż uchwytów do rur i przewodów,
•
Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych,
•
Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
•
Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami .
1.6. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera.
Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót
związanych z:
• układaniem kabli i przewodów elektrycznych,
• montażem osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych.
Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty
murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji,
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodów,
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z :
• dokumentacją projektową,
• specyfikacją techniczną,
• poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich
uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych -Tom V -Instalacje elektryczne” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej , Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi oraz nie może
obniżać jakości robót.
W czasie całego okresu montażu wszystkich instalacji w budynku Wykonawca robót elektrycznych winien
czynnie uczestniczyć we wzajemnych międzybranżowych ustaleniach koordynacyjnych z uwagi na znaczną ilość
różnych instalacji koniecznych do zabudowania w modernizowanym obiekcie.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie wbudowane przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać warunkom pracy danej instalacji i
powinny być :
• oznakowanie znakiem CE
lub
• posiadać deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta
lub
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są wyroby nie podlegające obowiązkowi oznakowaniu
CE
oraz
• gwarancje producenta i instrukcje montażu/obsługi .
Wszelkie nazwy własne materiałów, wyrobów i urządzeń przywołane w specyfikacji służą ustaleniu
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów (wyrobów) innych producentów pod warunkiem :
• spełniania tych samych właściwości, parametrów technicznych i wymagań funkcjonalno-użytkowych
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestycji.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału wg w/w ustaleń. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
2.2.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych, czynników fizykochemicznych,
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy
składowaniu należy przestrzegać wymagań wynikających ze specjalnych właściwości materiałów i urządzeń
podanych przez producenta lub dostawcę. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z
Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Pracownia Projektowa Instalacyjna
Mgr inż. Magdalena Kłonowska-Nieczypor
ul.Ludowa 1c , 58-301 Wałbrzych, tel.74 667 6747
2.4.
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Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. Jeżeli w
dokumentacji projektowej lub SST podano, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych oznacza to, że
zastosowane materiały i aparatura elektryczna zamienna muszą spełniać wszystkie parametry techniczne ,
jakościowe i użytkowe materiałów i aparatury wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i SST.
2.5.

Materiały wbudowane

2.5.1.

Kable i przewody

•
•
•

Przewiduje się wbudować :
przewód YDYżo-450/750 V 3x1,5mm2
przewód YDYżo-450/750 V 5x4mm2
przewód LY-450/750V 6mm2

Zastosowane kable i przewody powinny mieć kolorystykę żył zgodną z wymaganiami normy przy czym przewody
ochronne (PE) muszą mieć izolację koloru zielonożółtego, a przewody neutralne (N) koloru niebieskiego.
2.5.2.

Rury instalacyjne

Należy stosować rury giętkie o średnicy 20mm, z materiałów niepalnych lub co najmniej nie podtrzymujących płomienia,
o wytrzymałości elektrycznej izolacji 2 kV, odporne na promieniowanie UV
2.5.3.

Listwy kablowe

Należy stosować listwy kablowe z materiałów co najmniej nie podtrzymujących płomienia, o wytrzymałości elektrycznej
izolacji 2 kV, wraz z osprzętem jak łączniki, złączki, kolanka, uchwyty. Do wykonania instalacji wnętrzowych przewidziano listwy
kablowe typu LN50x20.2. Przekrój listwy kablowej dostosować do liczby i przekroju układanych w nich przewodów lub kabli.
2.6. Składowanie.
Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem w celu
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego oraz składowania. Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i
oświetlonych.
2.6.1. Materiały
Kable i przewody w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie
krótkich odcinków kabli w kręgach (masa mniejsza od 80kg, średnica kręgu większa od 40 średnic kabla). Przy
składowaniu kabli w kręgach nie należy układać więcej niż 3 krążki jeden na drugim . Bębny z kablami powinny być
umieszczone na utwardzonym podłożu, bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a
kręgi ułożone płasko.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na
całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna
przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania
słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC,
Elementy stalowe i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w miejscach, gdzie nie
będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych. Rury składowane przy temperaturze 10˚C powinny być zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przeciążeniami.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób
uporządkowany, w zamkniętych pomieszczeniach.
2.6.2. Urządzenia
Urządzenia powinny być przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję oraz dostępem osób niepowołanych. Należy je przechowywać
w opakowaniach fabrycznych. Uszkodzone materiały nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.

Pracownia Projektowa Instalacyjna
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3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Sprzęt do robót montażowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonania
robót.
3.2. Zastosowany sprzęt
Do realizacji robót zgodnie z założoną technologią należy używać następującego sprzętu:
• wibromłot elektryczny 4,5kW,
• spawarka transformatorowa do 500A,
• zespół prądotwórczy 1-faz. 2,5kVA
• ręczna prasa hydrauliczna wraz z osprzętem,
• miernik skuteczności izolacji ,
• miernik do pomiaru impedancji pętli zwarcia.
4.

TRANSPORT

4.1. Środki transportu
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego właściwą
jakość robót:
• samochód dostawczy do 0,9t,
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. Na czas transportu materiały należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Załadowanie i wyładowanie elementów o dużej masie i znacznym
gabarycie należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem – pochylnią. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru harmonogram robót, zawierający między innymi uzgodnione z użytkownikiem sieci energetycznej okresy wyłączenia napięcia niezbędne
do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
• sprawdzenia dokumentacji (uzgodnienia),
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od Generalnego
Wykonawcy lub Zamawiającego.
Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty montażowe można było
prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd,
woda, c.o., niezbędne do prowadzenia robót.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót

1. Do wykonania instalacji elektrycznej należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Wszystkie urządzenia wraz z przewodowymi oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak zainstalowane,
aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji.

3. Należy zapewnić bezkolizyjność istniejącej instalacji elektrycznych z instalacją nową : elektryczną i niskoprądową.

Pracownia Projektowa Instalacyjna
Mgr inż. Magdalena Kłonowska-Nieczypor
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4. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.
5. Instalacje montować w sposób trwały, estetyczny i nie powodujący powstawania zbędnych przestrzeni trudnych
do utrzymania w czystości sprzyjających rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych.

6. Łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy urządzenia 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.
7. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego 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 zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna
zapewniać prawidłowe przyłączenie. 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 lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.3. Trasowanie

1. Przy wytyczaniu trasy należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i
urządzeniami.

2. Trasa powinna przebiegać, wszędzie tam gdzie to możliwe, wzdłuż linii prostych - równoległych i prostopadłych
do ścian i stropów, zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, podejścia do
urządzeń).
3. Trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami.
4. Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów.
5. Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać
utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia (zawieszenia).
5.4. Instalacje w kanałach (listwach) naściennych
Przed przystąpieniem do wykonania instalacji w kanałach naściennych należy dokonać:
wyboru typu kanału naściennego,
wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanału,
doboru elementów kanału,
wyboru sposobu mocowania.
Ponadto należy uwzględnić koordynację instalacji elektrycznych i sygnalizacji pożaru z innymi instalacjami.
Za najbardziej dogodne miejsca instalowania kanałów naściennych przeznaczonych do mocowania pionowego
zaleca się przyjmowanie naroża ścian i miejsca wzdłuż ościeżnic drzwiowych. Ze względów estetycznych kanały
należy montować tak, aby ciągi przebiegały po liniach równoległych lub prostopadłych do podłogi.
Kanały należy montować w odległości minimum 100 mm od źródeł ciepła o temperaturze 90°C. Zgodnie z
planem trasy instalacji należy oznaczyć miejsca mocowania poszczególnych odcinków. Do podstawy kanału z
tworzywa sztucznego otwory mocujące powinny być rozstawione w odległości nie większej niż 660 mm. Dla
podstawy kanału z blachy rozstaw otworów nie większy niż 950 mm.
Aby zamocować podstawę do podłoża, należy przygotować odcinki podstawy kanału o odpowiedniej
długości. Długość podstawy kanału należy mierzyć „po ścianie". Zakończenia należy wykonać pod kątem 90° dla
elementów prostych, a dla zakrętów (zmiany płaszczyzny prowadzenia instalacji) pod kątem 45°.
W podstawach kanału należy wywiercić otwory do zamocowania w oznaczonych miejscach. Po
zamocowaniu przegród należy do podstawy kanału wprowadzić przewody. Przewody układa się w odpowiednich
komorach kanału (w danej komorze przewody tego samego obwodu) i zabezpiecza wkładkami podtrzymującymi w
odstępach około 40 cm. Po wykonaniu powyższych czynności należy zamocować odpowiednio przycięte odcinki
pokryw kanału poprzez ich wsunięcie lub zatrzaśnięcie na podstawie kanału (w zależności od jego konstrukcji).
•
•
•
•

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
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stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2. Badania odbiorcze
Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom,
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi,
zwierząt i mienia przed zagrożeniami.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.
Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze
znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające świadectwa
kwalifikacyjne.
Zakres badań odbiorczych obejmuje:
• oględziny instalacji elektrycznych,
• badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,
• próby rozruchowe.
6.3. Kontrola zgodności z dokumentacją i jakości wykonania instalacji
Kontrolę wykonuje się poprzez sprawdzenie:
• zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,
• zapisów w dokumentach budowy i notatek służbowych,
• użycia właściwych materiałów i urządzeń,
• poprawności rozmieszczenia urządzeń, osprzętu, oznaczenia i montażu,
• kwalifikacji monterów,
• kontrola prawidłowości wykonania połączeń,
• kompletności wyposażenia,
• braku widocznych uszkodzeń,
• należytego stanu izolacji,
• skuteczności ochrony od porażeń,
• próbny rozruch urządzeń,
• rysunków powykonawczych,
• usunięcia wszystkich wad.
6.4. Badania i pomiary pomontażowe
Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić:
• badania przewodów elektrycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów,
• pomiary rezystancji uziomów,
• pomiary skuteczności ochrony od porażeń,
• prawidłowość montażu urządzeń.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz sprawdzenie zgodności robót z Dokumentacją Projektową. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i badań w trakcie robót oraz
badań i pomiarów po montażowych.
Wszystkie wyniki oględzin i pomiarów należy zamieścić w protokołach.
Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały:
• oznakowane znakiem CE,
• dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, zgodnie z art.10 ustawy o wyrobach
budowlanych,
• opatrzenie deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST.
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Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.6.

Dokumenty budowy

6.6.1.

Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i
wpisuje do księgi obmiaru.
6.6.2.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót
zgodnie z dokumentacją.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego zgodnie z
wymaganiami instytucji finansujących remont.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój.
Jednostką obmiarowa jest:
dla układania kabli i przewodów, listew LN…
1m
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi końcowemu
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• odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
W trakcie odbioru powinno przeprowadzić się badanie pomontażowe częściowe elementów urządzeń, które
ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Ponadto
podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem.
8.3. Odbiór końcowy robót
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4. Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,
2. księgi obmiaru (oryginały),
3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
4. deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST ,
5. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną
dla danej pozycji przedmiaru.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa obejmuje:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy.
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
9.2. Cena Jednostki Obmiarowej
Zapłacie podlega wyposażenie obiektu w instalacje sanitarne wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi oraz kosztem ubezpieczenia sprzętu i robót.
W cenie jednostkowej mieści się koszt wykonania i rozebrania ewentualnych rusztowań stałych lub przesuwanych, podestów roboczych i zabezpieczeń na czas robót ze względu na ochronę środowiska i bezpieczeństwo
użytkowników, a także oczyszczenie miejsca pracy z odpadów.
Ustalenia szczegółowe
Rozliczenia obejmują następujące roboty instalacji :
• roboty tymczasowe i towarzyszące.
• roboty instalacyjne.
Należy wykonać zakres robót zgodny z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Płatność należy
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych i po
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.

Przepisy prawne

1.

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41;
nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)
2. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966;
Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959).
3. Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz.
1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46,
poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124;
Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875).
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690)
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401).
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) – utraci moc z
chwilą wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach budowlanych.
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)
10.2.

Polskie Normy

1. PN-IEC 60364-… Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych …… (wszystkie arkusze ).
2. PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym .
3. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
4. PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed układaniem farb
5. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia . Ochrona przeciwporażeniowa.
6. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

