
IV/1 DEMONTAŻE INSTALACJI I UTYLIZACJA ODPADÓW
Kod CPV 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111300-1

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru
robót  demontażowych  istniejących  instalacji  elektrycznych,  koniecznych  do  wykonania
nowych  instalacji  w  związku  z  realizacja  inwestycji  –  remont  i  przebudowa  świetlicy
wiejskiej w Kozłowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- demontaże instalacji elektrycznych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-I/1.

2. Materiały

Nie dotyczy

3. Sprzęt

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-I/1.

4. Transport i składowanie

Załadunek  i  transport  wewnątrz  budynku  ręczny.  Na  zewnątrz  transport  samochodem
do wywozu złomu stalowego i gruzu.

5. Wykonanie  robót-  elementy podstawowe

Ogólne warunki wykonania podano w części ogólnej ST-I/1.

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy

Po  przejęciu  budynku  należy  rozpocząć  prace  demontażowe  instalacyjne  na  podstawie
Dokumentacji Technicznej.

5.2. Prace demontażowe

Przed  rozpoczęciem  robót  uzgodnić  z  inspektorem  nadzoru  sposób  wykonania  robót,
zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót i zabezpieczenia stanowiska pracy
po wykonaniu robót.
Roboty  wykonać  narzędziami  i  maszynami  gwarantującymi  bezpieczeństwo  konstrukcji
budynku, jak i osób wykonujących prace demontażowe. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić



czy  w  demontowanych  elementach  nie  znajdują  się  czynne  instalacje.  Zdemontowane
materiały  metalowe  należy  wynieść  z  budynku  i  wywieźć  na  złomowisko.  Gruz
z  pomieszczeń  wywieźć  taczkami  do  kontenera  przed  budynkiem  i  dalej  wywieźć
na  wysypisko  gruzu,  a  zdemontowane  materiały  elektryczne  zutylizować  lub  przekazać
Inwestorowi.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-I/1.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-I/1.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-I/1.

9. Rozliczenia robót

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST-I/1.

10. Przepisy związane
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r

w sprawie  aprobat  i  kryteriów technicznych  oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107 z 1998r, poz. 679)

- „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru robót  budowlano-montażowych” – część  V
Rozporządzenie  MI  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
budynki, Dz.U. Nr 75 z 2002r

- PN – IEC 60364 – Instalacje elektryczne
- PN – EN 12464-1 – Światło i oświetlenie – oświetlenie w miejscu pracy
- PN – 92/E – 08106 – Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy – KOD IP
- PN – 58/E – 08501 – Urządzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze
- Przepisy BHP przy wykonywaniu prac elektrycznych



IV/2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE
CPV: 45300000-0, 45310000-3

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacji  elektrycznych,  w tym przebudowy tablic elektrycznych  oraz  instalacji  obwodów
elektrycznych wewnętrznych w związku z realizacją inwestycji określonej w rozdziale ST-I/1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót
związanych  z  wykonaniem  instalacji  elektrycznych  montaż  tablic  oraz  obwodów
elektrycznych:
a) Rozdzielnie i wlz

 Kody CPV:  45317300-5; 45314310-7
b) Instalacje elektryczne

Kod CPV: 45311000-0; 45311100-1; 45311200-2; 45315000-8
c) Instalacje połączeń wyrównawczych

Kod CPV: 45317000-2
Zakres  robót obejmuje ponadto przygotowania stanowisk roboczych oraz innych urządzeń
pomocniczych służących do wykonania robót.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność
z Dokumentacją Projektową,  ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-I/1 Wymagania ogólne.
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących
materiałów elektrycznych:
- zacisk uziemiający
- kabel YKY 5 x 16
- śruby, podkładki, nakrętki
- rozdzielnia RG z wyposażeniem
- oprawy RAYLUX LED 2 x 36W IP44
- oprawy RAYLUX LED 2 x 58W IP44
- oprawy PLAD LB LED 150W IP44
- oprawy awaryjne LKG AW1 1h IP65
- oprawy kierunkowe LKG EW1 1h IP65
- oprawy Argus Wall 1 LED 600 ED IP44
- oprawy CALLA LB LED 350 ED IP65



- łączniki bryzgoszczelne 1-bieg.
- łączniki 1-bieg.
- łączniki świecznikowe
- gniazda 2P + Z 10/16A
- gniazda bryzgoszczelne 2P + Z 10/16A
- gniazda bryzgoszczelne 3-bieg. 16A/Z
- puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60
- puszki rozgałęźne
- końcówka kablowa na żyłach Cu K 16mm2

- opaski kablowe OKi
- przewody YDY 3 x 1,5
- przewody YDY 4 x 1.5
- przewody YDY 3 x 2,5
- przewody YDY 5 x 2,5
- przewody LY 6
- materiały pomocnicze
Możliwe  jest  zastosowanie  zamienników  w/w  materiałów  posiadających  niezbędne
dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w budownictwie oraz spełniające wymogi PN.

3. Sprzęt

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-I /1Wymagania ogólne.
Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  modernizacji  instalacji  elektrycznych
przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
- sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią
Sprzęt  stosowany  do  robót  instalacji  elektrycznych  powinien  być  sprawny
i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

4. Transport i składowanie

Transport  materiałów  elektrycznych  musi  odbywać  się  samochodami  o  odpowiednich
rozmiarach  w  sposób  zabezpieczający  przed  zanieczyszczeniami,  uszkodzeniem  lub
zniszczeniem. Cięższe materiały należy przewozić na podłodze pojazdu zwracając uwagę aby
nie przemieszczały się w czasie jazdy. Materiały podatne na uszkodzenia należy przewozić
w opakowaniach fabrycznych. Przewóz powinien odbywać się krytymi środkami transportu
w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych
o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie mniejszej niż 0 stopni C.
Przechowywane materiały należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach, tak długo jak to
będzie możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne
działające  korodująco.  Materiały  z  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  z  dala
od  urządzeń  grzewczych.  Rozmieszczenie  jednostek  ładunkowych  powinno  umożliwić
swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części ogólnej niniejszej
specyfikacji ST-I/1.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych.

5.1. Zakres wykonywanych prac

Zakres  wykonywania  robót  objętych  ST przedstawiono w pkt.  1.3.  Roboty  powinny być
wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ze  szczegółowymi  wymaganiami



technicznymi  podanymi  w instrukcjach  technicznych  wykonania  i  stosowania  materiałów
i urządzeń instalacyjnych.
6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ST I Wymagania ogólne.
Poszczególne  etapy  wykonania  powinny być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:

- kontrolę elementów składowych dostarczanych przez producenta
- kontrolę wytrasowania miejsc montażu
- kontrolę montażu urządzeń
- kontrolę  poprawności  wykonywanych  prac  zgodnie  z  Dokumentacją

Projektową
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie  atesty oraz być
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej ocenie  stanu
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-I/1.
Ze względu na ryczałtowe rozliczenie robót obmiar robót nie będzie prowadzony.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części  ST-I/1.
Zasady odbioru robót określi umowa.

9. Rozliczenia robót

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST-I/1.
Zasady płatności za wykonanie robót określi umowa.

10. Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania robót określają:

PN-IEC60364-1           - Instalacje  elektryczne,  zakres,  przedmiot  i  wymagania
podstawowe

PN-IEC60364-3           - Instalacje elektryczne, ustalenia ogólnych charakterystyk
PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC60364-4-42,43- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo
PN-IEC60364-4-45÷47- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo
PN-IEC60364-5-51 - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
PN-IEC60364-5-53 - Aparatura łączeniowa i sterownicza
PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczeństwa
PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze
PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepięciami
PN-IEC60364-4-473 - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC60364-5-537 - Aparatura łączeniowa i sterownicza
PN-IEC60364-6-61      -         Sprawdzenie odbiorcze
PN-EN12464-1            - Światło i oświetlenie – oświetlenie w miejscu pracy – część 1

– Praca wewnątrz budynków
PN-86/E-05003-01       - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych



PN-IEC61024-1           -         Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC61212-1            -        Ochrona przed piorunowym impulsem  elektromagnetycznym.
Zasady ogólne

PN-76/E-05125             -       Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-92/E-08106             -       Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP
PN – 92/E – 01200        -        Symbole graficzne stosowane w schematach
PN – 78/E – 01245        -        Rysunek techniczny elektryczny.

Ogólne wytyczne wykonywania schematów

PN – 90/E – 05024       -        Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami
lub cyframi

PN – 89/E – 05027      -       Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych
PN – 89/E – 05028 - Barwy wskaźników świetlnych i przycisków
PN – 88/E – 08501 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN – 92/N – 01256/01- Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
PN – 92/N – 01256/02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN – 92/N – 01256/03 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych (aktualnie obowiązujące).
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elektrycznych.
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta zastosowanych materiałów.


