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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robot budowlano 

– montażowych, polegających na wykonania zadania 2 - projekt agregatu 

prądotwórczego i zasilacza UPS dla potrzeb całego obiektu Urzędu 

Statystycznego w Gdańsku. Dodatkowo dla UPS usadowionego w pomieszczeniu 

rozdzielnicy elektrycznej projektuje się wykonanie instalacji klimatyzacji. 

Niniejsze opracowanie, obejmuje projekt budowlany przebudowy i 

modernizacji instalacji elektrycznych w zakresie instalacji siłowej 400V. 

 

2. Zakres stosowania opracowania 
Niniejsze opracowanie można stosować wyłącznie przy wykonawstwie robót 

instalacyjnych dla obiektu, dla którego zostało opracowane. 

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z 

jakimkolwiek innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i 

przepisami. 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

 

4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace:  

-demontaż istniejących instalacji; 

-montaż infrastruktury kablowej; 

-rozdzielnice energetyczne - tablice rozdzielcze; 

-montaż kabli i przewodów; 

-montaż instalacji oświetlenia; 

-montaż osprzętu elektroinstalacyjnego; 

-inne roboty elektryczne. 

 



Specyfikacja Techniczna, projekt wymiany instalacji gniazd i oświetlenia- US Gdańsk  

4 

5. Roboty towarzyszące  

Do robót towarzyszących zalicza się:  

-urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy; 
-utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 
-pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów; 
-działania ochronne zgodne z BHP; 
-utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi; 
-przewóz materiałów do ich wykorzystania; 
-usuwanie z budowy odpadów niezawierających substancji szkodliwych oraz 

usuwanie nieczystości wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.  
 

6. Roboty specjalne  

Do robót specjalnych zalicza się:  

-nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach 

umowy o podwykonawstwie; 

-działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych 

przedsiębiorstw; 

-specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych 

dostarczanych przez zleceniodawcę; 

-ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na 

budowie.  

 

7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.  
 

8. Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach należy stosować 

przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały powinny posiadać atesty 

dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z art. 10 Prawa 

Budowlanego.  Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na wbudowanie i zastosowanie poszczególnych materiałów 

budowlanych.  Przedłożenie materiałowe przedstawione Inspektorowi Nadzoru 
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Inwestorskiego w celu akceptacji, powinno zawierać wszelkie świadectwa i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Polskim Prawodawstwem.  
 

4.1 Elementy instalacji elektrycznych  

Przedmiotem inwestycji jest ustawienie przenośnego generatora 

prądotwórczego o mocy znamionowej 64 kW w trybie ciągłym, dla zasilania 

awaryjnego, budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku, oraz połączenie go 

kablami zasilającymi i kablami sterowniczymi z główną rozdzielnią RG (istniejącą) 

budynek. Agregat będzie pracował tylko w przypadku wystąpienia przerw w zasilaniu 

podstawowym i rezerwowym z sieci energetyki zawodowej. 

Uwaga: Przedmiotowy agregat prądotwórczy stanowi awaryjne źródło zasilania 

dla budynku – charakter jego pracy będzie sporadyczny, gdyż jego 

załączenie wystąpi jedynie w przypadku awarii zasilania 

z stacji transformatorowej. Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii głównego 

źródła zasilania jest małe. 

 

4.1.1 Agregat prądotwórczy 

Wymagania dotyczące agregatu: 

• Parametry minimalne: 
 - Moc PRP 80 kVA /64 kW- w trybie ciągłym 

- Moc LTP 88 kVA / 70,4 kW – w trybie rezerwowym 
- Współczynnik mocy 0,8 
- Częstotliwość 50 Hz 
- Napięcie 400 V 

 

• Obudowa dźwiękochłonna zapewniająca co najmniej 65 dBA z odległości 7 m.  

• Wymiary maksymalne: 

 - Szerokość: 1040 mm 
- Długość: 2560 mm 
- Wysokość: 1805 mm 
- Waga: 1560 kg (bez płynów eksploatacyjnych) 
• Zbiornik paliwa umieszczony w ramie agregatu zapewniający min. 8 godzin 

pracy na jednym napełnieniu przy 100% mocy PRP. 

• Silnik 

- Diesel turbodoładowany 
- Moc na wale PRP min. 72 kW 
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- Ilość cylindrów: 4 
- Układ cylindrów: L 
- Chłodzony cieczą 
- Maksymalne spalanie przy 100% mocy PRP – 19,5 l/h 
- Prędkość obrotowa 1500 obr./min 
- Regulator obrotów – mechaniczny 
- Klasa regulacji – G2 
• Prądnica  

- Synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna 
- Moc PRP min. 85 kVA, moc LTP min. 90,8 kVA 
- Stopień ochrony IP 23 
- Klasa izolacji H 
- Elektroniczna regulacja napięcia – dokładność ±1,5 

 

• Dotykowy panel sterowania agregatem umożliwiający: 

- Pomiary; 
a. sieć 

• Napięcia sieci międzyfazowe i fazowe [V] 
• Częstotliwość [Hz] 
• Liczba operacji MCB 

b. Generator 
• Napięcia międzyfazowe i fazowe [V] 
• Prąd: L1, L2, L3, L4 (opcjonalnie: dodatkowy przekładnik w N) [A] 

L4 – funkcja umożliwia monitorowanie prądu w przewodzie N z 
funkcją ostrzegania/alarmu oraz ewentualnym wyłączeniem zespołu w 
sytuacji krytycznej. 

• Moc czynna kW: sumaryczna i poszczególnej fazy 
• Moc pozorna kVA: sumaryczna i poszczególnej fazy  
• Współczynnik fazy PF: średnia wartość i poszczególnej fazy 
• Moc czynna kWh: sumaryczna i poszczególnej fazy 
• Liczba operacji GCB 

c. Obwód DC 
• Napięcie baterii: VDC 
• D+ Napięcie: VDC 
• Prądy ładowarki baterii: [A] 

d. Silnik napędowy 
• Prędkość obrotowa: rpm 
• Godziny przepracowane 
• Godziny wynajmu 
• Liczba uruchomień 
• Udane próby uruchomienia: % 
• Temperatura chłodziwa: °C, °F 
• Ciśnienie oleju: Bar. Psi 
• Temperatura oleju: °C, °F 
• Bank temperatury spalin 1: °C, °F 
• Bank temperatury spalin 2: °C, °F 
• Poziom paliwa: % 
• Moc silnika diesla: % - Procentowe obciążenie zespołu nie jest równoznaczne 

z procentowym obciążeniem silnika diesla. Może zaistnieć sytuacja, w 
której obciążenie zespołu wynosi 100%, a silnika 60%. Przy niewielkim 
przewymiarowaniu silnika względem prądnicy istotne jest, aby wiedzieć 
jakie jest obciążenie silnika (szczególnie w sytuacjach obciążeń bliskich lub 
równych znamionowemu). 

• Ciśnienie powietrza Turbo: Bar 
• Temperatura powietrza Turbo: °C 
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• Chwilowe zużycie paliwa: l  
• Zużycie paliwa od ostatniego uruchomienia: l 
• Zużycie paliwa podczas życia silnika: l 

 
- Zabezpieczenia; 

a. Sieć 
• Napięcie maksymalne  
• Napięcie minimalne  
• Częstotliwość maksymalna  
• Częstotliwość minimalna  
• Nieprawidłowa kolejność faz 
• Asymetria napięcia 

b. Generator 
• Napięcie maksymalne  
• Napięcie minimalne  
• Częstotliwość maksymalna  
• Częstotliwość minimalna  
• Nieprawidłowa kolejność faz 
• Asymetria napięcia 
• Asymetria prądu 
• Moc wsteczna 
• Możliwości generatora: Maks. kW, Maks. kVAr L-C 

c. Silnik 
• Temperatura chłodziwa 
• Temperatura oleju 
• Ciśnienie oleju 
• Poziom oleju 
• Poziom paliwa wysoki-niski 
• Maksymalna moc 
• Nadmierna prędkość  
• Pęknięcie paska 
• Nieudany rozruch 
• Nieudane zatrzymanie pracy silnika 
• Minimalny poziom wody w chłodnicy 
• Przeciek zbiornika 
• Wyświetlacz kodów błędów silnika przez CANbus 

 
- Sterowanie i funkcje; 

• Tryby pracy zespołu prądotwórczego: OFF, MAN, AUTO, TEST 
• Tryby pracy pompy paliwa: OFF, MAN, AUTO 
• Zatrzymanie zdalne 
• Uruchomienie zdalne 
• Ręczne polecenie otwórz/zamknij GCB i MCB 
• Ręczna kontrola uruchomienia w celu dokonania serwisu 
• Ręczna kontrola zatrzymania w celu dokonania serwisu 
• 16 programowalnych liczników czasu do konserwacji (w godzinach i 

miesiącach) - Możliwość ustawienia liczników dotyczących różnych 
elementów zespołu z odliczaniem do momentu wystąpienia powiadomienia 
dla obsługi, np.: 

-Konieczna wymiana filtrów oleju 
-Konieczna wymiana filtra paliwa 
-Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorach 
-Konieczna wymiana płynu chłodzącego 
-Minął czas życia akumulatorów 
-Pomiary rezystancji izolacji – minął termin 

• Ciągły monitoring cewki przekaźnika wyjściowego 
• Monitoring położenia GCB i MCB  
• Monitorowanie komunikacji CANbus SAE J1939  
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• BLACK BOX: 2560 zdarzeń 
• 4 TRENDY graficzne do wyboru z 30 pomiarów - Monitorowanie w funkcji 

czasu 4 wybranych parametrów pracy zespołu, np. temp pracy silnika, moc 
czynna, moc bierna, zużycie paliwa. Dzięki obrazowaniu parametrów pracy 
zespołu łatwiej przewidzieć ewentualną awarię oraz wykorzystać 
optymalnie zespół prądotwórczy. 

• POMOC online, przyczyna i rozwiązanie odnotowanych problemów (pełna 
diagnostyka ze wskazaniem przyczyn awarii i sposobem jej rozwiązania) - 
W przypadku usterki i alarmu panel prowadzi obsługę do wyjaśnienia 
przyczyn awarii i jej usunięcia. 

• Brzęczek do alarmu dźwiękowego 
• Kalendarz z podtrzymaniem baterii 

 
- Komunikacja, porty; 

• 1 CANbus z SAE J1939 służący do komunikacji z silnikiem 
• 1 zastrzeżony CANbus z optoizolacją  
• 1 RS485 służący do komunikacji z GSM, monitoring PC, MODbus i 

połączeniem Ethernetowym 
• 1 RS485 do podłączenia urządzeń: ładowarka, płyta alarmu zdalnego i karta 

rozszerzeń I/O 
 

- Pozostałe funkcje; 
a. Blokowanie numeryczne klawiatury 
b. Wyświetlanie układu połączeń w zależności od rzeczywistego układu 

użytkownika, np.: 

                             
c. Wyświetlanie obszaru pracy generatora - Krzywa “obszaru pracy” jest 

przedstawiona jako diagram we współrzędnych w układzie kartezjańskim. Punkt 
pracy generatora jest przedstawiony w czasie rzeczywistym jako wektor w 
odniesieniu do dopuszczalnych granic pracy. Daje wiedzę o tym czy 
odciążyć/dociążyć zespół mocą czynną i bierną. Tak jak dla silnika obciążenie 
podawane w % jest informacją o obciążeniu mocą na wale silnika (ze stratami 
własnymi prądnicy) tak punkt pracy generatora daje informacji jaki jest zapas 
układu wzbudzenia w regulacji napięcia i oddawanej mocy biernej. 

d. Wyświetlanie trendów - Strona trendów składa się z dwóch diagramów, gdzie 
maksymalnie dwa pomiary są reprezentowane na wykresie (które są do wyboru spośród 
30 dostępnych). Pomiary mogą być wybrane wśród wartości elektrycznych zespołu 
prądotwórczego, sieci przemysłowej lub silnika. 

- Możliwość zdalnego nadzorowania pracy; (komp. w pomieszczeniu informatyków) 

- automatyczny panel sterowania; 

- możliwość transmisji sygnałów alarmowych; 

- Wyłącznik PPÓŻ AP na obudowie agregatu. 
 

4.1.2 Zasilacz UPS 

Zasilacz UPS będzie służył do zasilania rozdzielnicy GRK na czas 

maksymalny 5min. jest to czas potrzebny na uruchomienie agregatu i 

przejęcie obciążenia zasilania dla sekcji komputerowej. 

Wymagania stawiane dotyczące UPS: 
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• Moc znamionowa 30 kVA / 27 kW (współczynnik mocy wyjściowej min. 0,9) 
• technologia „true on-line” o podwójnej konwersji zgodnie z klasyfikacją VFI-SS-

111 (według normy IEC EN 62040-3) 
• Minimalny czas podtrzymania 5 minut przy obciążeniu 20 kW  
• Baterie hermetyczne, bezobsługowe, w technologii AGM, o żywotności min. 10-

12 lat według klasyfikacji EUROBAT, posadowione wewnątrz obudowy 
zasilacza UPS 

• Wejściowy współczynnik mocy (PF) nie mniej niż 0,99 dla 100% obciążenia  
• Napięcie wejściowe 3x 380/400/415 V +N z tolerancją +/- 20% przy 100% 

obciążeniu oraz -40% przy obciążeniu 50% 
• Zakres częstotliwości wejściowej 40-72 Hz 
• Sprawność całkowita AC-DC-AC w całym zakresie od 50% do 100% obciążenia 

nie mniej niż 96% 
• Układ łagodnego startu z programowalnym czasem narastania w zakresie 5-30 s 

z możliwością zaprogramowania mocy generatora prądotwórczego; 
programowalne opóźnienie startu prostownika do 120 s 

• Napięcie wyjściowe 3x 380/400/415 V, częstotliwość 50/60 Hz 
• Bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass): dwa wewnętrzne przełączniki 

obejściowe - jeden elektroniczny (statyczny), drugi ręczny serwisowy 
• Zniekształcenia prądu wejściowego THDi <3%; technologia IGBT 
• Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym: <1% 
• Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu dynamicznym zmieniającym 

się 100%-0%-100%: ±5% w ciągu 10ms 
• Stabilizacja częstotliwości napięcia wyjściowego przy pracy z baterii: ±0,05% 
• Współczynnik zniekształceń napięcia wyjściowego przy obciążeniu liniowym 

THDu: maks. 1% 
• Współczynnik zniekształceń napięcia wyjściowego przy równomiernym 

obciążeniu nieliniowym THDu: maks. 3% 
• Przeciążalność nie mniej niż 110% w czasie 10 minut, 133% w czasie 60 sekund, 

150% w czasie 5 sekund, 200% w czasie 0,5 sekundy  
• Możliwość pracy z nierównomiernym obciążeniem faz 
• Sposoby komunikacji: RS 232, USB, SNMP karta LAN/WAN, Modbus (opcja)  
• Panel LCD pozwalający na pomiar cos φ wyjściowego oraz współczynnika 

kształtu obciążenia (crest factor), mocy czynnej i biernej i prądów i napięć, 
pozwalający przy pracy równoległej na pomiary mocy całego systemu, 
realizujący testy sprawności baterii  

• Możliwość instalacji zewnętrznego (wyniesionego) panelu informującego o 
stanie zasilacza z sygnalizacją diodową i akustyczną z komunikatami na zdalnym 
panelu w języku polskim (takimi samymi jak na wyświetlaczu UPS) 

• Dwa złącza interfejsów, jednoczesna komunikacja z agregatem prądotwórczym, 
zewnętrznym by-passem serwisowym, zewnętrznym odłącznikiem wyjściowym, 
wyłącznikiem ppoż.  

• Interfejs EPO (wył. ppoż.) 
• Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii - menu w języku polskim - 

automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu 
zasilacza UPS oraz z wykorzystaniem oprogramowania (interfejs SNMP) 

• Zabezpieczony hasłem dostęp do istotnych funkcji zasilacza 
• Wizualizacja graficzna stanu zasilacza i przepływu energii na ekranie LCD - 

funkcja oscyloskopu na wyświetlaczu z możliwością podglądu kształtu prądu i 
napięcia UPS 
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• Testy bateryjne - test stanu baterii 
• Zabezpieczenie przed zasilaniem zwrotnym (tzw. backfeed protection) zgodne z 

normą EN 62040-3 
• Oprogramowanie do kontroli i zarządzania pracą urządzenia ze stacji roboczej z 

wykorzystaniem protokołu SNMP (TCP/IP, HTTP) 
• Rejestr zdarzeń o pojemności co najmniej 300 komunikatów, dziennik zdarzeń w 

zasilaczu UPS oraz komunikaty serwisowe 
• Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii uwzględniające wiek baterii, jej 

charakterystyki mocowe i stopień naładowania - stan baterii + autonomia 
mierzona w czasie rzeczywistym wyświetlana na panelu LCD 

• Połączenia kablowe wejścia i wyjścia - dostępne z przodu 
• Interfejs do współpracy z agregatem prądotwórczym 
• Rozruch zasilacza z baterii bez obecnej sieci (tzw. „zimny start”)   
• Możliwość pracy równoległej UPS do sześciu sztuk i pracy równoległej z 

jednostką o dowolnej mocy dla tej samej serii UPS 
• Tryb ekonomiczny pracy urządzenia z czasem przełączania z by-passu na 

falownik poniżej 1 ms 
• Tryb SMART - tryb inteligentnej pracy UPS; przy wahaniach napięcia sieci poza 

ustawione w UPS granice tolerancji - praca z falownika, przy napięciu sieci w 
granicach tolerancji ustawionych w UPS - praca z by-passu elektronicznego 

• Możliwość samoobciążenia UPS bez odbiorów zewnętrznych - funkcja autotestu 
• Spełnienie norm bezpieczeństwa - IEC EN IEC62040-1, EMC IEC EN 62040-2 

C2 
• Spełnienie norm dotyczących budowy - EN LV 2006/95/CE, IEC 62040-3 (VFI-

SS-111)  
• Spełnienie norm elektromagnetycznych - EMC 2004/108/CE 
• Wymiary zasilacza UPS nie przekraczające dł. 450 mm, szer. 850 mm, wys. 1350 

mm, masa UPS bez baterii do 140 kg 
• Poziom hałasu poniżej 50dBA z odległości 1 m (zgodnie z normą EN 62040-3) 
• Zasilacz UPS musi być wyprodukowany w kraju należącym do Unii Europejskiej  
• Deklaracja zgodności CE dla oferowanego UPS potwierdzająca zgodność 

wyrobu z wymaganymi dyrektywami Unii Europejskiej 
• Aktualny certyfikat jakości ISO9001:2015 obejmujący produkcję systemów 

zasilania bezprzerwowego UPS i wystawiony dla producenta zaoferowanego 
urządzenia przez niezależną zewnętrzną jednostkę badawczą  

• Dokument autoryzacji serwisowej dla wykonawcy wystawiony przez producenta 
zasilacza UPS uprawniający serwis wykonawcy do instalacji i obsługi 
serwisowej oferowanego urządzenia 

• Potwierdzenie spełnienia wszystkich wymaganych parametrów technicznych 
oferowanego urządzenia przez wykonawcę poprzez załączenie karty katalogowej 
oferowanego UPS i akumulatorów, dokumentacji technicznej, opisów, rysunków, 
itp.  

• Wykaz imienny oraz kserokopie uprawnień co najmniej 2 osób, które będą 
uczestniczyć w dostawie i montażu urządzenia, posiadających aktualne 
świadectwa kwalifikacyjne typu „E” i „D” upoważniające do obsługi, instalacji i 
serwisu oferowanego urządzenia. 
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4.1.3 Rozdzielnice  

Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji 

rozdzielnic powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego 

instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji 

i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane 

do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas 

robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE i 

przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być 

oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min IP30.  

Rozdzielnice powinny być wykonane w I (II) klasie izolacji. Rozdzielnice 

powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów od góry i/lub 

dołu na zaciski przyłączeniowe.  Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania 

wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem 

rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. 

Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w 

kieszeni na drzwiczkach.  

Stosować rozdzielnice: 

• Do montażu naściennego 
• Montaż okablowania dzięki standardowym elementom niwelującym 

naprężenia przewodów kablowych w górnej i dolnej części. 
• Duża ilość miejsca na oprzewodowanie dostępnego po obu stronach i z tyłu 

szyn DIN plus rozbudowany system przewodów 
• Rozstaw szyn DIN: 125 mm lub 150 mm 
• Tablice rozdzielcze z panelami i drzwiczkami 
• In do 125 A 
• DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500) 
• Stopień ochrony IP43 (AT) 
• Klasa ochronności II, podwójna izolacja 
• Klasa ochronności I, uziemienie w połączeniu z zestawem do uziemienia 

(wyposażenie dodatkowe) 
• Pokrywy tablic rozdzielczych AT wykonane z polistyrenu 
• Odstęp między szynami DIN: 125 mm lub 150 mm 
• Obudowy i drzwiczki wykonane z blachy stalowej, 1 mm 
• Kolor: biały, RAL 9016 
• Z listwami przyłączowymi N/PE 
• Panele z płytami montażowymi (bez listew przyłączowych N/PE Quick) (M) 
• Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu 
• Z jednym zintegrowanym przepustem membranowym na szerokość jednej 

kolumny od góry 
• Z systemem oznakowania 
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4.1.4 Kable elektroenergetyczne i elektryczne 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i 

przewody:  

- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z 

żyłą ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i 

czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.  

- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 

polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do 

układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na 

tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.  

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku 

napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i 

zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.  

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach 

zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 

 

4.1.5 Kable teletechniczne 

Nie dopuszcza się stykanie kabli elektrycznych z kablami niskoprądowymi. 

Wytyczne dla kabli teletechnicznych: 

• Przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze 
specyfikacją producenta kabli, 

• kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, 
kolumn, itp.  

• przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności 
ogniowej dla danej przegrody budowlanej stosując na granicy stref 
uszczelnienie odpowiednie dla najwyższej strefy pożarowej,  

• układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było 
wybrzuszeń, narażających izolację przewodów na uszkodzenie,  

• przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą 
pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców 
przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń; przewody należy 
ucinać szczypcami,  

• kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji 
teletechnicznej,  
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• należy zostawić 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu 
przewodów i kabli zasilających na korytach instalacyjnych o standardowych 
wymiarach 100, 200, 400, 600 mm oraz na drabinkach kablowych w 
szachtach instalacyjnych,  

• przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych 
zaopatrzyć w przepusty o odporności ogniowej klasy EI 120, a przechodzące 
przez stropy międzykondygnacyjne w przepusty o odporności ogniowej klasy 
EI 60.  

 

4.1 Elementy instalacji sanitarnych   

Instalację klimatyzacji wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami i opisami w 
dokumentacji: 
 

• Rurociągi z rur miedzianych powinny być certyfikowane, bezszwowe zgodną z 
normą EN12735-1. Rury powinny być przystosowane do gazu chłodniczego 
R-410A.  

• Montaż jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych; 
• Montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych ściennych, kasetonowych 

oraz podstropowej z nawiewem obwodowym w wybranych pomieszczeniach;  
• Montaż rurociągów z rur miedzianych-instalacja obiegu freonu;  
• Izolacja rurociągów otulinami z syntetycznego kauczuku o zamkniętej 

strukturze komórkowej lub równoważne;  
• Montaż trójników instalacji freonowej;  
• Montaż instalacji odprowadzenia skroplin;  
• Montaż sterowników naściennych;  
• Montaż instalacji sterowniczej;  
• Przedmuchanie azotem urządzeń instalacji chłodniczych;  
• Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych;  
• Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu czynnikiem chłodniczym;  
• Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur.  

 
 
 

9. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszym rozdziale są zgodne z obowiązującymi 

normami i przepisami. 
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10. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić instruktaż 

pracowników na temat zagrożeń wynikających z budowy, zaznajomić ich z 

przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. 

Przez cały okres zamierzenia budowlanego przed każdym niebezpiecznym 

etapem budowy (wznoszenie elementów budowlanych, prace na wysokościach) 

należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwach wynikających z robót, które 

będą wykonywać. 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z 

projektem wykonawczym oraz obowiązującymi przepisami i normami w 

szczególności podanymi na końcu specyfikacji. 

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 

zastosowanych rozwiązaniach projektowych. Wykonawca ma obowiązek 

powiadomienia Inwestora (Projektanta i Inspektora Nadzoru) w celu podjęcia decyzji 

technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

Projekty uzupełniające lub powykonawcze opracowane przez Wykonawcę 

podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez Inwestora. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową oraz umową. 

 

11. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w 

okresie trwania umowy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje plan 

organizacji i zabezpieczenia robót. W czasie wykonywania robót wykonawca 

dostarczy i będzie stosował wszelkie niezbędne środki ochrony. 

Środki zapobiegawcze: 

- Oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej. 

- Konsultacje z projektantem wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych. 

- Posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się dobrze oznakowanym i 

dostępnym miejscu na budowie. 

- Posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór 

ochronny, rękawice itp. 

- Posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego 

ratującego życie: apteczka itp. 
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 Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz 

zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Planie BiOZ. 

 

12. MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały podane w projekcie wykonawczym i stosowane przez 

wykonawcę muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona 

jednym z dokumentów wymaganych przez prawo: 

certyfikat, atest; 

- aprobatę techniczną; 

- świadectwo jakości wydane przez producenta. 

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych 

składników należy zachować wymagania dotyczące transportu, przechowywania i 

składowania zawarte w normach, przepisach, dokumentacji producentów. W 

przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma 

obowiązek uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału 

lub wyrobu, sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z 

obowiązującymi normami i innymi dokumentami. 

 

13. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje zagrożenia dla ludzi i niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót.  

 

14. TRANSPORTY 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
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15. WYKONANIE ROBÓT 
- Roboty budowlano - montażowe najeży prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

normami: 

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 

- projektem wykonawczym, 

- uznanymi regułami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych",  

- przepisami bhp, ochrony p.poż. w zakresie obowiązującym dla danego zakresu 

robót, 

- ustaleniami podjętymi z inspektorem nadzoru. 

 

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
        Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 

wykonywanych robót. Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez 

osoby upoważnione, posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i świadectwa 

kwalifikacyjne E, D. 

        Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i 

prób czy zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzęt oświetleniowy i środki 

ochrony spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, spełniają rolę 

ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji 

elektrycznych, nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, są 

dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Należy wykonać następujące próby, oględziny i pomiary (wg. normy PN-HD 

60364-6 2008 i wymagań producenta UPS-ów): 

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 

(miejscowych), 

- połączeń wyrównawczych, 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej ( wszystkich linii kablowych 

wychodzących z zabudowywanych rozdzielnic) 

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  

- przeprowadzenie prób działania aparatów, łączników,  

- pomiary natężenia oświetlenia 
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17. ODBIÓR ROBÓT 
- Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami, sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych 

w tym opracowaniu. 

- Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 

• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

•  karty gwarancyjne, 

•  wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne, 

• protokołu utylizacji. 

- Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokonuje komisja wyznaczona przez 

inwestora.  

- Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:       

• dokumentację powykonawczą (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, 

gwarancje), 

• protokoły ze sprawdzeń, 

• protokół odbioru robót budowlanych, 

• protokoły z rozruchu i prób funkcjonalnych 

• oświadczenie kierownika budowy-robót o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem, obowiązującymi przepisami. 

 

18. PRZEPISY I NORMY  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U 1994 nr 89 p. 414) z 

późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U 
2002 nr 75 p. 690) z późniejszymi zmianami. 
 
Normy podstawowe: 
 

• PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

• PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 
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• PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

• PN-HD 60364-4-443:2006- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem 
napięcia 

• PN-HD 60364-4-41:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, - Odłączenie izolacyjne i łączenie 

• PN-HD 60364-5-54:2007- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ustalanie ogólnych charakterystyk 

• PN-HD 60364-5-51:2006- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

• PN-HD 60364-1:2009- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe 

• PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przepięciowo-
przetężeniowym 

• PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w 
przewodach szynowych 

• PN-HD 625.1 S1:2002 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w 
układach niskiego napięcia - Zasady, wymagania i badania 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych • 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 

• PN-HD 60364-4-41:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

• PN 92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
• PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i montaż wyposażeń elektrycznego - Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów 

• PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa 
• PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – 

Cześć 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
• N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
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• PN-87/E-90050 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-EN 62040-1:2009 -Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 1: 
Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS 

• PN-EN 62040-2:2008 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 2: 
Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 

• PN-EN 62040-3:2011 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 3: 
Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań 

  
oraz inne normy związane z zakresem robót wymienione w nowelizacjach 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
 
     Gdańsk, Listopad 2018 r.                                    Opracował: 
 
 
        Arkadiusz Janicki 
 


