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1. Opis ogólny
1.1. Zakres robót
Część elektryczna swym zakresem obejmuje;
- roboty demontażowe instalacji elektrycznej do i w rozdzielniach
- roboty montażowe w rozdzielniach po zalaniu przez powódź
- pomiary pomontażowe instalacji elektrycznych.
1.2. Roboty towarzyszące
Roboty towarzyszące będą obejmowały dodatkowe prace porządkowe oraz prace
zabezpieczające z uwagi prowadzenie prac w czynnym obiekcie i wspólnym
korzystaniem z ciągów komunikacyjnych.
1.3. Teren budowy i zaplecze wykonawcy.
Przewiduje się, że Inwestor w uzgodnieniu z Wykonawcą robót przeznaczy na okres
prac pomieszczenie dla zaplecza wykonawcy robót elektrycznych.
1.4. Kody CVP wg Wspólnego Słownika Zamówień
Grupa robót CVP 4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robót CVP45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria robót CVP 45311000-0- Roboty w zakresie instalacji
CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych
CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
2. Prace demontażowe i montażowe
2.1. Prace demontażowe
Zdemontować;
- demontaż istniejących kabli i przewodów do i w rozdzielniach.
Odłączenie istniejących obwodów elektrycznych od napięcia na istniejących tablicach
należy wykonać pod nadzorem konserwatora instalacji elektrycznych.
Zdemontowany osprzęt elektryczny należy przekazać we wskazane miejsce
Inwestorowi.
Zbędny osprzęt elektryczny należy utylizować. Inwestorowi dostarczyć protokół z
przekazania osprzętu elektrycznego do utylizacji.
2.1.1 Sprzęt
Niezbędny sprzęt do wykonania robót to:
Samochód dostawczy, osprzęt dla układania linii kablowych, ręczne
elektronarzędzia, drabiny oraz mierniki elektryczne.
2.2. Prace montażowe rozdzielni i tablic elektrycznych
Osprzęt elektryczny tablic i obudowy o standardzie firm ,Hager, Legrand, Moeller
Rozdzielnie wyposażone są wg dokumentacji technicznej.
Opisy i oznaczenia obwodów wg schematów
Rozmieszczenie aparatów w szafkach tak jak w dokumentacji.
Dostarczyć świadectwa badań i protokoły pomiarów.

2.2.1 Sprzęt
Niezbędny sprzęt do wykonania robót to ręczne elektronarzędzia, drabiny oraz
mierniki elektryczne.
2.3. Prace montażowe instalacji elektrycznych
Przewody elektryczne układane p.t. w rurkach osłonowych w ciągach pionowych i
poziomych. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. Po wykonaniu instalacji
przeprowadzić niezbędne pomiary elektryczne.
2.3.1. Sprzęt
Niezbędny sprzęt do wykonania robót to ręczne elektronarzędzia, drabiny oraz
mierniki elektryczne. Zabroniona jest praca młotem udarowym na ścianach z
wyłożoną glazurą
Wszystkie materiały i osprzęt elektryczny zabudowany w budynku muszą posiadać
niezbędne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia.
Zabudowany osprzęt musi być zgodny z projektem i przedstawioną ofertą . Zmiana
zabudowanego osprzętu musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestora.
3. Warunki wykonania i odbioru.
3.1. Roboty demontażowe.
Przed rozpoczęciem prac demontażowych istniejące obwody elektryczne należy
odłączyć od tablic rozdzielczych pod nadzorem dyżurnego elektryka Inwestora.
Zdemontowany osprzęt elektryczny należy przekazać inwestorowi w celu oceny
przydatności do dalszego użytkowania. Wyeksploatowany osprzęt elektryczny należy
utylizować a protokół z przekazania do utylizacji załączyć do dokumentacji
powykonawczej.
3.2. Rozdzielnie i tablice rozdzielcze
Tablice rozdzielcze należy zdemontować, przeprowadzić przegląd konserwacyjny
oczyścić i ponownie zmontować oraz wykonać pomiary sprawdzające i dostarczyć
protokoły pomiarów oraz dostarczyć świadectwa badań i deklaracje zgodności na
wymieniane aparaty.
3.3. Obwody elektryczne
Przewody i kable układać n.t. i p.t. Przewody elektryczne prowadzić w rurkach
osłonowych RL –RVS korytach kablowych i listwach PCV.
4. Przepisy związane
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
/ D.U. Nr.75. 690 z 15.06.2002r./
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 w sprawie warunków
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,
- Warunki wykonania i odbioru instalacji elektrycznych Tom V -Instalacje elektryczne
- Obowiązujące normy:
PN-EN-12464-1 – Oświetlenie miejsc pracy,
N SEP –E004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
Budowa,

PN – IEC– 60364-5-559 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
PN – IEC- 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (seria norm )
w tym:
PN – IEC 60364 – 4 – 41-:- 43 – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed prądem przetężeniowym,
PN – IEC 60364 – 4 –47 - Zastosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo - Środki ochrony przed porażeniem,
PN – IEC 60364-6-61 – Instalacje elektryczne w obiektach – Sprawdzanie odbiorcze
- E12.
5. Informacje dodatkowe
1. Cena oferowana obejmuje :
materiały, robociznę, pracę sprzętu, koszty zakupu oraz koszty pośrednie
konieczne do wykonania prac zgodnie z kosztorysem powykonawczym i
obowiązującymi normami oraz przepisami.
2. Całość prac zostanie wykonana zgodnie z PN-EN oraz przepisami Prawa
budowlanego.
3. Wykonawca przedstawi harmonogram prac uzgodniony z użytkownikiem.
4. Wykonawca jest zobowiązany do określenia swoich oczekiwań od Inwestora,
umożliwiających rozpoczęcie prac ( dostawę energii elektrycznej, wody,
pomieszczeń socjalnych, sposobu ich rozliczania).
5. Zastosowanie materiałów zamiennych wymagają uzyskania zgody Inspektora
Nadzoru.
6. Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą wraz z kpl. deklaracji
zgodności, certyfikatów, protokoły badań i pomiarów.
7. Inwestor może zrezygnować z wykonania części prac, lub zlecić prace zamienne.

