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1 PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 

1.1 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stacja transformatorowa 15/0,4kV z 

nowoprojektowanym transformatorem żywicznym o mocy 1250 kVA, zlokalizowanym w 
wydzielonym istniejącym pomieszczeniu modernizowanego budynku trafostacji przy ulicy 

Duchnickiej w Warszawie. 
 

 

Nazwa inwestycji: 
 

Budynek Trafostacji przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie 

Adres: 
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej 

ul. Duchnicka 3  
01-796 Warszawa 
 

Inwestor: 
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej 

ul. Duchnicka 3  
01-796 Warszawa 
 

1.2 Zakres opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest : 
 

A) inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych: 
 

 dwóch sekcji rozdzielni średniego napięcia


B) wymiana urządzeń : 
 

 dwóch rozdzielnic średniego napięcia inwestora w związku z przebudową stacji


 rozdzielnicy niskiego napięcia RG nn w związku z przebudową stacji


 układu pomiarowego pośredniego w związku z przebudową stacji.


C) Zaprojektowanie : 
 

 Systemu rozdziału i przesyłu prądu od zacisków rozdzielnicy średniego napięcia zakładu 
energetycznego do muf kablowych po stronie niskiego napięcia łączących kable 
odbiorów z rozdzielnicą główną


 Kabli niskiego napięcia łączących transformator z rozdzielnicą główna niskiego napięcia


 Instalacji uziemień zgodnych z nowym rozmieszczeniem stacji i spełniającym aktualne 

normy


 Instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnych z nowym 
rozmieszczeniem stacji i spełniającym aktualne normy


 Instalacji siłowych i potrzeb własnych stacji


 Instalacji kabli WLZ w terenie zasilającymi rozdzielnice RNN1 (nowoprojektowana) i 

RNN2 (istniejąca)
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Zakres robót objętych niniejszym projektem w zakresie Odbiorcy, musi być zgodny, lecz nie 
ograniczony, do: 
 

 przygotowania pomieszczeń stacji – cześć budowlana wraz z drzwiami,


 wykonanie instalacji potrzeb własnych – instalacji oświetlenia, gniazd siłowych, zasilania 
sygnalizatora zwarć,


 wykonania instalacji uziemień stacji,


 przygotowania elementów wyposażenia takich jak: drabinki kablowe, przepusty 

ognioochronne


 montażu i podłączenia transformatora żywicznego suchego SN/nn o mocy 1250kVA,


 montażu i podłączenia rozdzielnicy SN,


 montażu i podłączenia rozdzielnicy nn,wraz z kablami odbiorów zakończonych szynami 
w rozdzielnicach dla poszczególnych budynków,


 montażu i podłączenia sygnalizatora zwarć i wskaźnika zadziałania,

 

Poza zakresem opracowania jest montaż i podłączenie rozdzielnicy SN znajdującej się w stacji 
PZO należącej do INNOGY Operator. Część SN będąca w zakresie INNOGY wg odrębnego 

opracowania. 
 

1.3 Podstawa opracowania i normy 
 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 
 

 Wizji lokalnej


 aktualnych podkładów architektonicznych,


 warunków przyłączenia


 wytycznych Inwestora,


 uzgodnień branżowych,


 aktualnych norm i przepisów.
 

 

1.4 Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień 
 

Przyjęto następujący priorytet ważności przepisów, norm i uzgodnień: 
 

 rozporządzenia właściwych Ministrów


 normy powołane przez stosowne przepisy do obowiązkowego stosowania


 rozporządzenia władz lokalnych


 przepisy organów kontrolnych


 postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu


 normy i przepisy powołane przez projektanta do zastosowania


 zasady wiedzy technicznej


 projekt budowlany wraz z załącznikami (po jego zatwierdzeniu przez stosowane władze)


 uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s p.poż.


 uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s bhp


 uzgodnienia i wytyczne Inwestora


 wytyczne technologiczne
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 wytyczne branżowe
 

Wszędzie stosowane jest kryterium wg którego wymagania stawiane dla każdej z 
instalacji są na poziomie takim na jakim są wymagania wyższe z grupy wymagań 
inwestora, oraz przepisów i norm. 
 
 
 

 

1.5 Uszczelnienia pożarowe 
 

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pożarowych muszą posiadać odporność ogniową równą 
odporności tego oddzielenia. 
 

Przewiduje się zastosowane przegród i uszczelnień produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub  
PROMAT, takich jak: 
 

- HILTI CP676 (masa uszczelniająca pęczniejąca) – uszczelnienia pojedynczych kabli oraz 
wiązek kabli, do uszczelnienia przejść przez stropy (szachty) i przebicia poziome,  

- PROMAT PROMATECTR-L500 (kanały kablowe) – prowadzenie 
elektroenergetycznych linii kablowych SN, 

Zastosowane materiały ogniochronne będą posiadały stosowne atesty. 
 

Przepusty instalacyjne przechodzące przez zewnętrzne ściany budynku znajdujące się poniżej 
poziomu terenu zabezpieczone będą przed możliwością przedostawania się gazu do budynku. 
 

Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie 

z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając 

typ uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania. 
 

Wykonanie wszelkich przejść pożarowych może zostać powierzone do wykonania kompleksowo 
dla całego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez Inwestora/Generalnego Wykonawcę. 
 

Określa się następujące warunki wykonania przepustów: 
 

- Odporność ogniowa w klasie EI 120 w przypadku przejścia przez ściany i stropy 
oddzieleń przeciwpożarowych,  

- Odporność ogniowa w klasie EI 60 przez ściany i stropy nie będące elementami oddzieleń 
przeciwpożarowych, a mające wymaganą odporność ogniową w klasie EI lub REI 60. 

Przepusty i uszczelnienia p.poż. wykonywać: 
- na wszystkich przejściach kablowych z/do rozdzielni głównych, 
- na wszystkich przejściach pomiędzy strefami pożarowymi w obrębie budynku. 
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2 OPIS TECHNICZNY 
 

 

2.1 Wstęp. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stacja jedno transformatorowa 15kV/0,4kV o mocy 
1250 kVA usytuowano w odrębnym wydzielonym budynku. 

 

Zaprojektowano zamontowanie transformatora żywicznego 15/0.4kV, o mocy 1250kVA, grupie 
połączeń Dyn5, z regulacją napięcia +5% -5% . 

 

2.2 Budowa stacji 
 

Budynkowa stacja transformatorowa 1250kVA, 15/0,4kV zlokalizowana w budynku 
wolnostojącym parterowym. 

 

Kable SN wprowadzone są przez kanał umieszczony pod podłogą, wyprowadzone z 
pomieszczenia PZO pod posadzką pomieszczeń / wejście oraz wyjście od dołu rozdzielnicy SN . 

 

Stacja posiada odrębne drzwi wejściowe do rozdzielni SN oraz do komory transformatorowej. 

Drzwi do pomieszczeń stacji muszą otwierać się na zewnętrz oraz posiadać zamki umożliwiające 

zamknięcie kluczem tylko od zewnątrz, w świetle drzwi umieścić zapory (przegrody) z dwóch 

desek zamocowanych na wysokościach 0,6m i 1,2m nad poziomem podłogi pomalowane farbą 

czerwono/białą. 
 
Na elewacji stacji SN umieścić stosowną zamykaną skrzynkę o wyposażoną w zamek służb 

energetycznych z zapasowym kluczem do drzwi / wspólne wejście do części klienta oraz operatora 
 

Dla wszystkich pomieszczeń stacji przewidziano wentylację grawitacyjną. 
 

W budynku przewidziano następujące pomieszczenia: 
 

 rozdzielnia SN – wyposażona w rozdzielnicę średniego napięcia z izolacją wyłączników 
SF6,


 transformator żywiczny o mocy 1250kVA,


 rozdzielnia nn – wyposażoną w aparaty wysuwne zgodnie z rysunkiem i schematem RGnn.

 

 

2.3 Dane znamionowe stacji   
    

  SN nN 
   

Maksymalna moc transformatora 1250 kVA  
   

Napięcie znamionowe 15,75 kV 0,42 kV 
   

Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej 50/60kV 2,5 kV 
   

Napięcie probiercze udarowe 125/145 kV — 
   

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 630 A 1600 A 
   

Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego 630A — 
   

Prąd znamionowy ciągły pól odpływowych 630 A do 1250 A 
   

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s) 16 kA 20 kA 
   

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 40 kA 
   

Stopień ochrony IP 43  
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2.4 Rozdzielnia SN 15kV RWE Stoen Innogy Operator 

Rozdzielnia SN 15kV poza zakresem opracowania. 

 

2.5 Rozdzielnia SN 15kV klienta 
 

Zastosowane będą 2 wolnostojące, rozdzielnice SN 15kV w izolacji SF6. 
 

 

- 3-polowa, (TMR) w układzie: pole liniowe – pole pomiarowe – pole transformatorowe. 
 
- 4-polowa, (TTMR) w układzie: pole liniowe – pole pomiarowe – pole transformatorowe– pole 
transformatorowe. 
 
 

 

2.5.1 Opis ogólny rozdzielnicy 
 

Rozdzielnica w izolacji powietrznej 17,5kV (15kV), 630A, 16kA/1s, wykonanie wnętrzowe, 
przyścienne. Budowa rozdzielnicy okapturzona z wydzielonym przedziałem szynowym 

separowanym metalowymi przegrodami wewnętrznymi o stopniu ochrony IP2X, zapewniająca 
wysoką niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji. 
 

Rozłączniko/odłaczniko – uziemniki (aparaty trójpozycyjne), umieszczone w szczelnym, 

bezuszczelkowym,metalowym zbiorniku z SF6, zapewniają naturalną blokadę eliminacyjną 

rozłącznik-uziemnik, uniemożliwiającą równoczesne załączenie obu aparatów. Mocna budowa 

rozłączniko - uziemnika, pozwala na załączenie aparatu nawet do 10-ciu razy na zwarcie 

(przedmiotowa norma wymaga odporności na 4-ry załączenia). Elementy toru łączeniowego 

zastosowanych w rozdzielnicy łączników SN nie wymagają dodatkowych przeglądów 

konserwacyjnych w czasie całej eksploatacji rozdzielnicy. Przeniesienie napędu rozłącznika i 

wyłącznika realizowane poprzez laserowo wspawany w zbiornik, mieszek sprężysty z prostą 

kinematyką napędu, zapewnia wysoką, dożywotnią, szczelność zbiornika oraz pewne, 

niezawodne działanie aparatów i wskaźnika położenia styków. Zastosowane izolatory 

przepustowe z wkomponowanym metalowym kołnierzem, spawane laserowo do metalowego 

zbiornika aparatury łączeniowej, pozwoliły na całkowite wyeliminowanie uszczelek. Izolacja 

międzyfazowa przyłączy szynowych wykonana bez stałej, ciągłej izolacji pomiędzy fazami, 

wydatnie zwiększa odporność układu izolacyjnego rozdzielnicy na zanieczyszczenia i wilgoć, 

ograniczenie zjawiska prądów pełzających. 
 

 

2.5.2 Wyposażenie rozdzielnicy 17,5kV (15kV), 630A, 16kA/1s 
 

(wykonanie przyścienne z wydmuchem gazu do tyłu). 
 

 

Konfiguracja, wymiary oraz wyposażenie rozdzielnicy jest zgodne z załączonymi schematami 
oraz poniższym opisem.: 
 

Pole zasilające, rozłącznikowe typu „R1” (1 szt.), szer.=500mm, In=630A, wyposażone w 

rozłączniko - uziemnik w izolacji SF6 z napędem ręcznym sprężynowym, wsporcze przekładniki 

prądowe typu GIS24d (dostawa luzem), układ pojemnościowej detekcji napięcia typu HR z 

gniazdami dla wtykowych wskaźników napięcia, uchwyty kablowe, podłoga metalowa pola, 

blokady kłódkowe aparatów i wewnętrzne blokady mechaniczne pola. 
 

Pole pomiaru napięcia, rozłącznikowe typu „M1(VT-F)” (1 szt.), szer.=500mm, In=200A, 
wyposażone w rozłączniko - uziemnik w izolacji SF6 z napędem ręcznym, podstawy 

bezpiecznikowe SN z wkładkami topikowymi o rozmiarze e=292mm (dostawa luzem), wsporcze 
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przekładniki napięciowe typu GSES24 (dostawa luzem), podłoga metalowa pola, blokady 
kłódkowe aparatów i wewnętrzne blokady mechaniczne pola. 

 

Pole transformatorowe, rozłącznikowe typu „T” (1 szt.), szer.=375mm ,In=200A wyposażone w 

rozłączniko - uziemnik w izolacji SF6 z napędem ręcznym, cewka wybijakowa na 230VAC, 

podstawy bezpiecznikowe SN z wkładkami topikowymi o rozmiarze e=442mm (dostawa luzem), 

styk informacyjny o przepaleniu wkładki bezpiecznikowej, układ pojemnościowej detekcji 

napięcia typu HR z gniazdami dla wtykowych wskaźników napięcia, uchwyty kablowe, podłoga 

metalowa pola, blokady kłódkowe apartów i wewnętrzne blokady mechaniczne pola. 
 

Wyposażenie dostarczane luzem : 
 

- szyny zbiorcze 630A z akcesoriami montażowymi - 1kpl., 
 

- dźwignia manewrowa uziemnika i rozłącznika - 1 szt., 
 

- wtykowe wskaźniki napięcia - 6 szt., 
 

- wkładki bezpiecznikowe 31,5A, e=442mm, 10-24kV - 3 szt., 
 

- przekładniki napięciowe i prądowe - 6 szt., 
 

- wkładki bezpiecznikowe 0,8A, e=292mm, 10-24kV - 3 szt., 
 

- dokumentacja PL. 
 

2.6 Rozdzielnica niskiego napięcia. 
 

Rozdzielnica niskiego napięcia wg projektu instalacji wewnętrznych. Dostarczenie i wykonanie 
rozdzielnicy nN w zakresie wykonawcy instalacji wnętrzowych. W projekcie zastosowano 

rozdzielnicę wraz z aparaturą dopuszcza się zastosowanie zamienników o parametrach nie 

niższych niż poniższe zestawienie aparatury. 
 

Rozłączniki/ Wkładki: 
 
 Rozłącznik SN:       

         

Miejsce Tytuł Typ MRPD wkładka Wkładka [A] In odłącznika [A] Ilość 
     bezpiecznikowa    
         

Rozdzielnica RSN I WSN-1 Rozłącznik z wkładkami SIB:3001443.50 50 200 3 
inwestora  bezpiecznikowymi, MV     

         

 
Wyłącznik/ wyłącznik MCB: 

 

Miejsce Tytuł MRPD In [A] Icu/Icn [kA] Icu/Icn [kA] Typ Ilość 
     wymagany wyzwalacza  

      /  

      charakteryst  

      yka  
        

Rozdzielnica RGnn WZ-1 3WL11202CB311AA2 1600 55 32,206 ETU25B 1 
        

Rozdzielnica RGnn WL-1 3WL11122CB311AA2 1 250 55 29,524 ETU25B 1 
        

Rozdzielnica RGnn WL-2 3VA23405HL320AA0 400 55 29,524 ETU320 1 
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Połączenia i linie dystrybucji: 

 
 Kabel / Przewodnik SN:        

Tytuł Typ/ Profil Punkt Ib [A] Iz Materiał Długość Izolacja Typ instalacji ftot 
 [mm²] początkowy / [A]  [m]    

  Punkt       

  docelowy       

SN-1 YHAKXS  28,868 Al 30 kabel- Powietrze 1 
 3x1x120 RSN I / trafo 150   XLPE   

  TR1        

 
 
 
 
 
 

 
θΔu [°C] /  
θIkmax [°C] / 
θIkmin [°C] 

 
55 
20  
80 
 

 
Kabel/ Przewodnik niskie napięcie:  

 
Tytuł 

 
 

 
EZ-1 

 
 

 
EL-1 

 
 

 
EL-2 

 
 
 

 

Typ/ Profil 
  

Punkt 
  

Ib [A] Iz [A] 
 

 

      
 

 [mm²]   początkow     
 

    y / Punkt     
 

    docelowy     
 

         
 

 YKXS  Trafo TR1/ 1 366,9  
 

 3x240/-  RGnn 1600  
 

/240        
 

      
 

 YKXS  RGnn/ 1 018,8  
 

 3x240/-  Rnn1 1 152  
 

/240        
 

      
 

 YKXS  RGnn/ 339,6  
 

 3x240/-  Rnn2 424  
 

/240        
 

         
 

 
 
 

Materiał Długość Izolacja 
 [m]  

Cu 10 PVC 
 
 

 
Cu 102 PVC 
 
 

 
Cu 94 PVC 

 
 
 

 

Typ 
 

u [%] / 
  

θΔu [°C] / 
  

Ilość 
 

 

       
 

 instalacji /  u [%] /   θIkmax [°C] /   przewod  
 

 ftot  ∑  u [%]   θIkmin [°C]   ów  
 

           
 

           
 

 C  96,44  55  4  
 

 1  0,183  20     
 

   3,561  80     
 

         
 

 C  93,01  55  3  
 

 1  3,126  20     
 

   6,886  80     
 

         
 

 C  93,2  55  1  
 

 1  2,236  20     
 

   6,797  80     
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2.7 Transformatory 15/0,4kV 
 

W stacji przewidziano jeden transformator z bezpośrednim wejściem, połączony kanałem 

podpodłogowym z pomieszczeniem rozdzielnicy SN oraz przebiciem w ścianie z 

pomieszczeniem rozdzielnicy nn. Transformator jest wstawiany przez drzwi i ustawiony na 

podkładkach antywibracyjnych, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez 

zablokowanie kół blokadami. Transformatory należy ustawić na podkładkach antywibracyjnych. 
 

W wejściu do komory transformatorowej przewidziano drewniane barierki ochronne 
zamocowane na wysokościach 0,6m i 1,2m. 

 

 

Przewiduje się montaż transformatora żywicznego 1250kVA o następujących parametrach: 
 

Dane znamionowe transformatora: 
 

Transformatory:  
 
Tytuł Typ Sn [kVA] ukr [%] Uprim 
    [kV]/ 
    Usec [V] 

 
Transformator GEAFOL   1 250 6 20/ 
TR1   400 

 
 
 

Pk [kW] P0 [kW] 

9,6 1,8 

 
 
 

  

Grupa 
  

u_tra 
  

Chłodzon 
  

MRPD 
 

 

         
 

  połącz   nsform   e     
 

  eń   atora   powietrz     
 

     [%]   em     
 

             
 

  Dyn5 3,378   Nie  4GB61643EA001AA0Z 
 

           V01V02V04V11 
 

             
 

 
 

Zaprojektowano transformator o parametrach: 

 

Moc znamionowa (kVA): 1250 

Napięcie pierwotne (kV): 15 

Napięcie wtórne (kV): 0,4 

Poziom izolacji GN (kV): 95LI / 50AC 

Poziom izolacji DN (kV): 3 AC  
Zakres regulacji (%): ±2 x 2,5% 

Grupa połączeń: Dyn5 

Straty stanu jałowego (W): 2200 +0%* 

Straty obciążeniowe (W): 11400 +0% (przy 75°C) 

Straty obciążeniowe (W): 13000 +0% (przy 120  
Napięcie zwarcia: 6 % 

Poziom hałasu: 68dB(A) 

Poziom ciśnienia hałasu 1m: 53dB(A) 

Klasa ognioodporna: F1 

Klasa klimatyczna: C2  
Klasa ochrony środowiska: E2 

Temperatura pracy (°C): -25 + 40 

Wymiary transformatora LxWxH (mm): 1890x1025x1905 

Rozstaw-kół (mm): 820 

Przybliżona masa IP00(kg): 4090  
Stopień ochrony: IP00 

Kolor pokrycia konstrukcji /grubość pokrycia: RAL 5009 / 80um 

Chłodzenie wymuszone +40% AS 

 

Wyposażenie transformatora:  
- układ kontroli temperatury z przekaźnikiem NT-935 do współpracy z czujnikami PT100, 
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- podkładki antywibracyjne 

 

Kable po stronie SN przy transformatorze zakończone będą głowicami kątowymi. Zastosowanie 
tego typu głowic wymaga zainstalowania na pokrywie transformatora specjalnych izolatorów 

przepustowych. 
 
 
 
 

2.8 Połączenia kablowe 
 

Do połączeń wewnętrznych w stacji pomiędzy rozdzielnicą SN zakładu a rozdzielnicą SN 

Odbiorcy przewiduje się zastosowanie kabli typu:2x 3xYHAKXS 1x150/20kV zgodnie z 

wytycznymi zakładu energetycznego . Pomiędzy rozdzielnicą SN najemcy a transformatorami 

typu: 2x 3xXUHAKXs 1x120/50mm² 12/20kV zgodnie z obliczeniami Przewiduje się 

zastosowanie głowic kablowych firmy EUROMOLD lub równoważnych.  
Urządzenia ustawiono w sposób zapewniający wykonywanie na kablach łuków o 
dopuszczalnych promieniach gięcia. 
 
 

 

2.9 Uziemienie stacji 
 

W stacji należy wykonać dwa uziemienia: robocze i ochronne.  
Uziemienie robocze punktu neutralnego transformatora należy wykonać płaskownikiem 

FeZn305mm. Ciągi uziemienia roboczego pomalować farbą koloru jasnoniebieskiego.  
Stacja posiada uziemienie ochronne wykonane w postaci głównej szyny uziemiającej. Wykonana 

ona jest z płaskownika miedzianego P 50x10, zainstalowanego na izolatorach. Szyna podłączona jest 

w dwóch punktach poprzez bednarki Fe/Zn 30x4 mm do uziomu fundamentowego. 
 

W stacji do szyny za pomocą kabli uziemiono: 
 

–  Obudowa rozdzielnicy SN – LgYżo 1x35 [mm
2
],  

–  Obudowa transformatora - LgYżo 1x35 [mm
2
],  

–  Obudowa rozdzielnicy nN – LgYżo 1x35 [mm
2
], 

–  drabinki kablowe – LgYżo 1x16 [mm2], 
 

–  Drzwi – LgYżo 1x16 [mm2], 
 

Połączeniom wyrównawczym podlegają wszystkie części metalowe, nie będące normalnie pod 
napięciem. 
 

Płaskownik uziemienia ochronnego musi być pomalowany w żółto-zielone paski. Zaciski 
probiercze, umożliwiające pomiar rezystancji uziomu powinny być zabezpieczone przed korozją. 

 

Rozdzielnica nN posiada szynę uziemiającą PEN w postaci płaskownika miedzianego. 
Rozdzielnica nN wykonana jest z konstrukcji alucynkowej, przez co zapewnione są połączenia 

metaliczne elementów obudowy z szyną PEN. 
 

Po wykonaniu instalacji uziemiającej i podłączeniu uziomów naturalnych należy wykonać 
pomiar rezystancji uziemienia. 
 

Rezystancja uziomu stacji nie może przekraczać wartości 0,7. 
 
 

 

2.10 Ochrona przed przepięciami 
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Pomieszczenia stacji znajdują się w budynku który objęty będzie ochroną od bezpośrednich 
wyładowań atmosferycznych. 
 

Stacja przewidziana jest do pracy w sieci kablowej i nie jest wymagana ochrona przepięciowa 
urządzeń elektroenergetycznych. 
 

 

2.11 Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Jako dodatkową ochronę od porażeń przyjęto: 
 

–  uziemienie ochronne dla urządzeń wysokiego napięcia 15kV; 
 

– szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C dla urządzeń prądu przemiennego 
400/230 V, 50Hz. 

 

Instalację przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w: 
 

–  w normie PN-E-05115 dla instalacji o napięciu znamionowym powyżej 1kV; 
 
–  w normie PN-IEC-60364 (komplet norm) dla instalacji o napięciu znamionowym poniżej 1kV; 
 

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić przy pomocy pomiarów skuteczność działania 
ochrony przeciwporażeniowej. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych i 

nieskutecznie działającej ochrony, należy zastosować środki przewidziane przez ww. przepisy. 
 
 

 

2.12 Instalacje elektryczne 
 

Instalacja obejmuje oświetlenie, gniazda wtyczkowe. Wszystkie odbiory zasilane są z tablicy 
potrzeb własnych RPW. 
 

Wyłączniki należy zamocować przy drzwiach do pomieszczeń stacji na wysokości 1,4m. 
Instalację należy wykonać przewodem YDYżo3x1,5mm2 prowadzonym w rurkach RVS22 na 

tynku. 
 

W pomieszczeniach rozdzielni nn przewidziano gniazda natynkowe 230V/16A. Instalację należy 
wykonać przewodem YDYżo3x2,5mm2 prowadzonym w rurkach RL22 na tynku. 
 

Instalacje oświetleniowa, siłowa oraz zasilenie wentylacji zostały pokazane na oddzielnym 
rysunku. 
 

Należy zastosować oprawy, gniazda i łączniki w wykonaniu szczelnym. 
 

 

2.13 Wentylacja pomieszczeń 
 

We wszystkich pomieszczeniach stacji przewidziano wentylacje grawitacyjną. 
 

 

2.14 Drzwi do pomieszczeń stacji 
 

Drzwi do pomieszczeń stacyjnych muszą otwierać się na zewnątrz, posiadać zamki 
umożliwiające zamknięcie kluczem tylko z zewnątrz oraz umożliwiać łatwe otwieranie od 

środka poprzez klamki antypaniczne. 
 

Należy zastosować drzwi o klasie odporności zgodnej z wytycznymi zawartymi w wytycznych 
ochrony przeciwpożarowej budynku. 
 

 

2.15 Obsługa stacji 
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Obsługa urządzeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia odbywać się będzie wewnątrz 

pomieszczeń znajdujących się w budynku. Wszystkie łączniki średniego i niskiego napięcia 
wyposażone są w napędy ręczne. 
 

W drzwiach do komory transformatorowej zastosować drewniane barierki ochronne. 
 

 

2.16 WLZ -połączenia kablowe w terenie 

 

Ze stacji transformatorowej wychodzą dwie linie WLZ do poszczególnych budynków, przekrój i 
trasa kabli zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu E1. 
 
 

Przyłącze zasilające nn 0.4kV dla rozdzielnicy RNN1 (budynek RM IS) 
 

Dane przyłącza: 
 

- przyłącze kablowe relacji ROZDZIELNICA RGNN  ROZDZIELNIA RNN1 
 

- przyłącze wykonane kablem typu 3x(4xYKXS 1x185mm
2
/1kV )  

- moc przyłączeniowa dla linii Ps=600 kW 
 

- łączna długość przyłącza zasilającego l=102m 
 

- spadek napięcia na linii U%=1,23% 
 
 

Przyłącze zasilające nn 0.4kV dla rozdzielnicy RNN2 (budynek nr 6) 
 

Dane przyłącza: 
 

- przyłącze kablowe relacji ROZDZIELNICA RGNN  ROZDZIELNIA RNN2 
 

- przyłącze wykonane kablem typu 4xYKXS 1x1240mm
2
/1kV )  

- moc przyłączeniowa dla linii Ps=200 kW 
 

- łączna długość przyłącza zasilającego l=94m 
 

- spadek napięcia na linii U%=0,92% 
 

 

2.17 Wykonanie robót kablowych ziemnych 
 

 

Kable należy ułożyć w rowie kablowym według trasy wyznaczonej na rysunku planu 
zagospodarowania terenu. Kable nn należy ułożyć na głębokości 1.2m, na podsypce 

piaskowej 10cm, przykryć następną warstwą piasku o grubości 10cm, warstwą ziemi 
rodzimej o grubości 15cm i folią igielitową koloru niebieskiego. 

 

Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm i szerokość co najmniej 0,3m. Kable w 
terenie układane zgodnie z rysunkiem detalu-przekroju układania kabli w ziemi. Proces 

układania kabli rozpocząć od zdjęcia płyt-trelinek następnie wykop właściwy przy 
czym należy uważać na liczne obce instalacje . 

 

 

W miejscach skrzyżowania kabla z: 
 

 drogami, podjazdami kabel chronić rurą typu AROT SRS110

 urządzeniami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, wodociągowymi układać rury 

typu DVK110

 przy skrzyżowaniach z siecią ciepłownicza i gazową – rury stalowe RS110 
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Średnice rur pokazano na rzucie linii zasilających. 
 

Przy przejściu przez drogę ułożyć rurę rezerwową. 
 

Kable należy układać linią falistą z zapasem do 3% długości wykopu, wystarczającym 
do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

 

Ze względu na przyjęte obciążalność długotrwałą kabla, przy prowadzeniu równoległym 
kabel należy układać tak, aby odległość między nimi nie była mniejsza jak 10 cm. 

 

Należy zachować dopuszczalne promienie gięcia kabla. 
 

Kabel należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki umieszczone przy wyjściach z przepustów i 

przy zmianie kierunku prowadzenia kabla. Oznaczniki kablowe powinny zawierać 

symbol, rok ułożenia, typ kabla i właściciela. 
 

Całość robót montażowych oraz badanie linii po ułożeniu należy wykonać zgodnie z PN-

76/E-05125. Przy wykonywaniu rowów kablowych należy zwrócić szczególną uwagę na 

istniejące w pobliżu sieci energetyczne. Roboty ziemne wykonywać w taki sposób, aby 

pod żadnym pozorem nie uszkodzić istniejących kabli, lub innych sieci, nawet kosztem 

korekty trasy kablowej. Prace w tym rejonie wykonywać ręcznie. 
 

Po zakończeniu prac należy przywrócić istniejący stan terenu.(łącznie z ułożeniem 
płytek trelinek) 

 

Dodatkowe warunki techniczne wykonania sieci – zgodnie z załączonymi rysunkami 
 

 

2.18 Badanie kabla 
 

 

Po wybudowaniu przyłącza kablowego należy wykonać następujące badania: 
 

 sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz linii zasilającej

 pomiar rezystancji izolacji linii zasilającej

 próby napięciowe linii zasilającej
 

2.19 Uszczelnienia 
 

 

Kabel do budynków należy wprowadzić poprzez gazoszczelne i wodoszczelne przepusty 

systemowe, np. typu HRD. Po wprowadzeniu kabli do budynków wejścia kablowe 
zabezpieczyć pianką pęczniejącą w celu uszczelnienia. 
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3 WSKAZÓWKI MONTAŻOWE – OZNACZENIA APARATURY I 
OSPRZĘTU 

 

 

3.1 Oznaczenie aparatów 
 

Każdy zainstalowany aparat lub osprzęt należy oznaczyć symbolem literowo-cyfrowym zgodnie 

ze schematem połączeń wewnętrznych i przyłączeń. 
 
W przypadku łączników i innych drobnych elementów bez obudowy, oznaczenia w kolorze 

białym, należy umieścić na płycie montażowej pod lub nad aparatem w miejscu dobrze 

widocznym. 
 
Aparaturę należy wyposażyć w tabliczki informacyjne, zgodnie, co do wymiarów i treści z 

odpowiednim zestawieniem tabliczek opisowych. 

 

 

3.2 Oznaczenia przewodów 
 

O Końcówki przewodów przy aparatach oznaczone są (w kolejności od strony aparatu): 
 

 Numerem zacisku aparatu, do którego są przyłączone,


 Adresem wskazującym drugi koniec realizowanego połączenia, składającym się z:


- Symbolu listwy zaciskowej lub aparatu, 
 

- Numeru zacisku 
 

O Końcówki tych samych przewodów biegnących od listwy zaciskowej oznaczone są (w 

kolejności od strony listwy zaciskowej): 
 

 Numerem zacisku listwy zaciskowej, do którego są podłączone,


 Adresem wskazującym drugi koniec realizowanego połączenia, składającym się z:


- Symbolu aparatu lub listwy zaciskowej, 
 

- Numeru zacisku. 
 

O Wiązki przewodów obwodów okrężnych, wiązki przewodów obwodów międzypolowych – 

oznaczyć oznacznikiem kabla z czytelnym opisem relacji. 

 

 

3.3 Oznaczenia listew 
 

Każdą listwę zaciskową należy oznaczyć zgodnie ze schematem połączeń wewnętrznych w 

następujący sposób: 
 
O Listwy przedziałów obwodów wtórnych należy oznaczyć przez R(…) z dodatkową cyfrą 

zgodną z dokumentacją, oznaczającą typ listwy i przyłączonych do niej aparatów. 
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O Złączki przelotowe stosowane na listwy montażowe o różnych potencjałach, zakończenia 

listew, każdą parę (lub więcej sztuk) złączek zwartych za pomocą mostków stałych należy 

oddzielić od siebie przekładką izolacyjną zgodnie ze schematem montażowym. 

 

 

3.4 Drutowanie przedziału obwodów wtórnych 
 

Przedziały obwodów wtórnych należy drutować i wyposażyć zgodnie z odpowiednimi 

schematami połączeń wewnętrznych i przyłączeń. 
 

Do drutowania należy stosować przewody miedziane typu DY-750 lub LgY-750 o 

przekrojach określonych na poszczególnych schematach montażowych: 
 

 obwody prądowe - przekrój 2,5mm
2

 

 obwody napięciowe - przekrój 2,5mm
2

 

 obwody sterownicze - przekrój 1,5mm
2

 

 obwody sygnalizacyjne - przekrój 1,5mm
2

 

 

 

W celu odróżnienia od siebie różnych obwodów, odrutowanie należy wykonać przewodem o 

różnokolorowej izolacji. Barwa kolorów zgodna z załącznikiem „uzgodnienia układów 

pomiarowych” 
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4 OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

Dane obliczeniowe z warunków przyłączenia. 
 

S 
"
 252,6 *10

6
VA- moc zwarciowa w 

PZO.kQ 

I 
"
 9,7kA- początkowy prąd zwarcia trójfazowego 

kQ  

Tk   1s - maks. czas trwania zwarcia 
 

AL3x1x150mm
2
 / 20kV - kabel zasilający RSNPZO 

 
 

 

Prąd zwarcia – RSN. 
 

Z kQ   
cmax *U N

2
 
 

 1,1*15000
2
 
 0,98 

 

 
S " 252,6*10

6
  

       
 

    kQ        
 

   X kQ   0,995* Z kQ   0,995*0,98  0,975 
 

RkQ   0,1* X kQ   0,1* 0,975  0,0975 
 

R
LAST  

 
L

AST  

 

 50 

 0,0119 

 

 


 

*
 

S
 AST  35*120  

        
 X

 LAST   l * X ' 0,05* 0,1  0,005 
 

Z1  RkQRLAST
2XkQXLAST

2 0,10920,9820,986  

I kAST
"
   

c
max *U N 

 
1,1*15000 

 9,66kA 
 

 

      

3*Z1 3 *0,986 
 

    
   

IkAST
"
 - prąd zwarcia trójfazowego w rozdzielni RSN 

 

 

Dobór kabla SN 15kV - Relacja PZO- RSN. 
 

 

Obciążalność zwarciowa. 
 

T 


 
X 

2
 0,0292s 

 

 * R2  

Tk    10T  I th   I kRSN
"
 6 

 

Tk   1s - maks. czas trwania zwarcia 
 

 sr 
pzdz

90250170OC 
 

2 2 

 sr
  - temperatura dopuszczalna długotrwale



 pz

  - temperatura początkowa





 dz

  - temperatura końcowa
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I B   

 

   
S 

 
 
 

 

2000 k 

 77A 

   
 

   n     
 

      

 

          

3   
*U

N 
  

3 
*15k 

   
 

              
 


 sr = 

     


 20     

= 

  35  

= 21,88m / Wmm 
2
 

 

1 +  *  sr - 20 1+ 0,0040 *(170 - 20) 
 

      
  

 sr
  - konduktywność materiału przewodzącego w temp. śr.




 20 - konduktywność materiału w temp. 20ºC (dla Al. 


 
20

  


 

35[
 

m 

] ) 
 

  

mm
2
 

 

 - współczynnik rozszerzalności cieplnej (dla metali 


 


 
0,004

)


 
  

 dz pz 

       
 

k    sr  *cw  *   21,88*2,48* 
250  90  

 93,18A / mm 
2 

 

  

Tk 1 
  

 

          
  

k
 - jednosekundowa dopuszczalna gęstość zwarciowa

 

c
w

 - ciepło właściwe (dla Al. 
c

w
  


 

  J 
 

2,48[ 

 

]) 

 

cm
3
 K 

 

                  
 

    1   I 2 *T 1 9700
2
     

 

S
 RSN 

 

³ 
   th k 

= 
    

 = 104,09mm 
2
 

 

AST k    1 93,18 1 
 

                   

S RNS
AST 

- minimalny przekrój żyły kabla zasilającego RSN 
 

                 
  

Sprawdzenie żyły powrotnej kabla SN 
 

SkRSN
"

AST   - moc zwarciowa w RSN 
 

I kzpdop   9,8kA - dopuszczalna wartość prądu zwarcia żyły powrotnej 

 

S kRSN
"
 
 

 
cmax *U N

2
 
 

1,1*15000 
2
 
 251MVA  

 Z 2  
 

  AST  0,986  
 

       
 

I
 kzpRSNAST  0,033 * SkRSN

"
  

 

     AST  
 I

 kzpRSN 
AST  0,033*105M   8,283kA  

 

        I
 kzpRSN 

AST 


 

I
 kzpdop    

 

        

 

Obciążalność prądowa 
 

S
n
 - 1250kVA – moc transformatora zasilanego z RSN 

 
 

I B   I n   I Z 
 

Projektowany kabel – 3xXUHAKXs 1x120mm² I Z    285 A  (dane Telefonika)  

219A  250A  285A 

 

Na podstawie obliczeń przyjęto kabel 3xXUHAKXs 1x120/50mm² 12/20kV 
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5 SPRZĘT OCHRONNY I P.POŻ 
 

Stację wyposażyć w podstawowy sprzęt BHP i ppoż. 
 

 uziemiacz przenośny 3-faz. – 1kpl.


 tabliczka przenośna: „NIE WŁĄCZAĆ” – 2szt.


 tabliczka przenośna „UZIEMIONO” – 2szt.


 tabliczka przenośna „MIEJSCE PRACY” – 2szt.


 tabliczka przenośna „NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE” – 4szt.


 rękawice dielektryczne – 1kpl.


 okulary ochronne – 1kpl.


 dielektryczne półbuty gumowe – 1kpl.


 koc gaśniczy z futerałem - 1kpl.


 gaśnica proszkowa - 1kpl.


 apteczka przenośna – 1kpl.


 drążek izolacyjny – 1kpl.
 
 
 
 

Sprzęt gaśniczy i przeciwpożarowy - dostawa Inwestora, po opracowaniu wytycznych ochrony 
przeciwpożarowej obiektu. 
 

 

Ponadto stację wyposażyć w: 
 

 instrukcję doraźnej pomocy przy porażeniach prądem elektrycznym,


 instrukcję ppoż.,


 schemat główny stacji SN/nn,


 tabliczki opisowe pól z podaniem numeru wg schematu głównego.
 

 

Wyposażenie dodatkowe – w pomieszczeniu rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nn oraz 
pomieszczeniu transformatora należy umieścić latarkę ręczną przy drzwiach. 
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6 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 

 

6.1 Podstawa 
 

Podstawa działań dotyczących zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami


 Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami


 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w sprawie 
informacji BIOZ i planu BIOZ


 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 401 w 

sprawie BHP podczas wykonywanych robót budowlanych


 Ewentualne inne rozporządzenia lub zarządzenia dotyczące BHP w branży


 Normy związane
 

 

6.2 Cel i zakres planu BIOZ 
 

Informacja jest sporządzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomości, w oparciu o 

które sporządzi plan BIOZ. Informacja sporządzana jest w celu wskazania możliwych zagrożeń 

oraz sposobów zapobiegania. Zakres robót obejmuje modernizację budynku trafostacji Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie. 

W czasie budowy obiektu będą występować następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi: 
 

 prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu;


 roboty z wykorzystaniem dźwigów;


 roboty transportowe i przeładunkowe;


 składowanie materiałów;


 zagrożenie warunkami klimatycznymi w czasie wykonywania robót montażowych jak 
silny wiatr, wysoka lub niska temperatura powietrza i silne opady deszczu lub śniegu 
oraz mgła,


 Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie:


 drogi dojazdowe


 windy i dźwigi towarowe


 linie elektryczne


 Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 

niebezpiecznych. Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno 
dopuścić do pracy, do której wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych 
umiejętności oraz dostatecznej znajomości BHP.


 Pracownik musi przejść szkolenie:


1) ogólne 

 
2) stanowiskowe 

 
 Pracownik powinien posiadać aktualnie badania lekarskie. Szkolenie musi prowadzić 

osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
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 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom.


 Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz 401 w sprawie 
BHP podczas wykonywania robót budowlanych.




 W szczególności należy:


 zapewnić przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie technologii robót


 należy zapewnić pracownikom odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej


 do oświetlenia ciemnych miejsc w czasie robót należy używać instalacji słaboprądowych 
(24V)


 narzędzia podręczne muszą być w dobrym stanie


 użycie uszkodzonych narzędzi jest zabronione


 miejsca niebezpieczne należy oznakować tablicami ostrzegawczymi.

 

 

6.3 Maszyny i urządzenia. 
 

 używany sprzęt podnoszący winien mieć aktualne badania UDT,


 nie wolno używać zawiesi nie posiadających atestu,


 sprzęt stosowany musi być sprawny,


 naprawy sprzętu muszą przeprowadzać osoby uprawnione,


 używany sprzęt musi posiadać oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcję obsługi,


 urządzenia podnoszące muszą być sprawdzane codziennie przed przystąpieniem do pracy,


 dźwig nie może przenosić ciężaru nad miejscami pracy ludzi i sprzętu,


 elementy montażowe muszą być przenoszone co najmniej 1m nad przeszkodami,


 elementy montażowe powinny mieć liny kierunkowe,


 wchodzenie pracowników na miejsca pracy budowanego obiektu może odbywać się 
tylko po drabinach zgodnych z normą,


 pomosty robocze muszą posiadać poręcze,


 pomosty robocze muszą posiadać atesty.

 

 

Na podstawie powyższych informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót 
budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: 
 

 plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 
ratunkowego,


 zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót,


 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji,


 informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie,
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 informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające,


 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,


 określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,


 określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z 

wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór,


 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy,


 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych,


 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn innych urządzeń technicznych.
 

 

6.4 Przewidywane zagrożenia podczas prowadzenia prac 
 

W trakcie prac mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
 

 Zagrożenia wynikające w używania narzędzi ręcznych i elektrycznych – możliwość 

urazów mechanicznych, otarć, skaleczeń.


 Zagrożenia wynikające z transportu ciężkich elementów – możliwość przygniecenia, 

nadwyrężenia.


 Zagrożenia wynikające z prac rozładunkowych – możliwość przygniecenia.


 Zagrożenia wynikające z prac demontażowych i montażowych – możliwość 

przygniecenia, nadwyrężenia, upadku, urazów mechanicznych, otarć, skaleczeń.


 Zagrożenia wynikające z prac przy obwodach elektrycznych nN – możliwość porażenia 

prądem elektrycznym.


 Zagrożenia wynikające z prac przy obwodach elektrycznych SN – możliwość porażenia 

prądem elektrycznym.

 

 

6.5 Środki zapobiegawcze 
 

Aby zapobiec wypadkom przy pracach montażowych, należy: 
 

 Powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej odpowiednie wymagane prawem 

przeszkolenie.


 Przeszkolić pracowników w zakresie niebezpieczeństw występujących przy pracach 

demontażowych i montażowych przy instalacjach elektroenergetycznych.


 Wyposażyć pracowników w odpowiedni strój roboczy, a w czasie prac spawalniczych, 

szlifierskich i podczas wierceń stosować środki ochrony wzroku i słuchu.
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 Stosować narzędzia i urządzenia posiadające atesty dopuszczeniowe i odpowiednie 

certyfikaty, będące w stanie technicznym niestwarzającym zagrożenia dla obsługujących 

je osób.


 Do prac wysokościowych stosować podesty i drabiny posiadające odpowiednie 

certyfikaty.


 W miejscu prowadzenia prac powinny znajdować się środki gaśnicze oraz apteczka 

pierwszej pomocy.


 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z:


O Warunkami technicznymi wykonania robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. O 

Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych.


O  Projektem technicznym oraz obowiązującymi przepisami i normami.
 

 

6.6 Uwagi końcowe 
 

Po zamontowaniu urządzeń w stacji należy poprawić ewentualne uszkodzenia pomalowanych 
powierzchni, wykonać opisy i oznaczenia informacyjne, zamontować tabliczki bezpieczeństwa w 
pomieszczeniach i na zewnątrz stacji na drzwiach wejściowych. 
 

Obowiązkiem wykonawcy robót elektrycznych w zakresie niniejszego projektu jest: 
 

 realizacja wszelkich prac elektro-montażowych wraz z dostawą urządzeń, niezbędnych 
dla wykonania i rozruchu stacji,


 dokonanie wymaganych prób i badań technicznych,


 wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej, wraz ze wszystkimi wymaganymi 

protokołami z badań i pomiarów,


 dokonanie odbioru technicznego stacji.
 

Przed oddaniem stacji do eksploatacji należy sprawdzić pomiarem rezystancję uziemienia oraz 
wykonać badania i pomiary przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych. 
 

. 
 
 
 

7 RYSUNKI I ZAŁĄCZNIK
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Grupy, klasy i kategorie robót 

 Grupy   

 CPV 45 310 000-3  Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznych 

 Klasa – 45 311 000-3  Prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych 

 Kategorie: 

 CPV 45 311 100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
oraz opraw elektrycznych 

 CPV 45 312 311-0  Instalacje oświetlenia 

 CPV 45 315 700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

 CPV 45 311 100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
(linie zasilające dla rozdzielnic elektrycznych, oświetlenia 
i gniazd wtykowych,  

 CPV 45 311 200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzęt) 

 CPV 45 315 100-9  Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpożarowe i 
uziemień wyrównawczych) 

 CPV 45 317 000-2  Inne instalacje elektryczne 

 CPV 45 315 100-9  Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary) 

 CPV 45 315 600-4             Instalacje niskiego napięcia 
 

1.2 Określenia podstawowe 

Użyte w opracowaniu określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy 
placu budowy. 

Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą opis techniczny, rzuty, 
schematy, załączniki i rozrysowane detale,  

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 

Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną 
przez Inspektora nadzoru do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Umowie. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Umowy. 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
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Laboratorium uprawnione – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić 
lub stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy 
(jeżeli występują) , które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla lub obiekt małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera  
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie  
w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane 
Rysunki, które mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie 
z Umową, przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. 

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich 
całkowitym zakończeniu. 

Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami 
włączone do Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik  do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie 
lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 
według Umowy. 

Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne 
niż Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot 
Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz 
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego 
zgodnie z Umową. 
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Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została 
Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże 
Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli 
występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących 
część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione 
przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano  
w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 
kontekst. 

Umowa – oznacza akt umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 
Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane 
w Umowie. 

Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych. 

Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę  
i dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w umowie oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową. 

Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które 
są załączone do Oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Umowie oraz prawnych 
następców tej osoby. 
 

1.3 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora 
Nadzoru w czasie procesu inwestycyjnego. 
 

1.4 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden specyfikacji technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu budowy 
pod względem technicznym, oraz bezpieczeństwa ludzi, budynku, urządzeń i sprzętów. 
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1.5 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty 
Zamawiającego. 
 

1.6 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który spowoduje 
wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 

1.7 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru projekt 
zagospodarowania placu budowy lub planów organizacji i ochrony placu budowy do jego 
akceptacji. 
Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności  
i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę Umowną. 
 

1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
 

1.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Od wykonawcy wymagane będzie utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach 
biurowych, zapleczu budowy i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie jonizujące, 
elektromagnetyczne lub magnetyczne o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
 

1.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, kanały itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Zamawiającego. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

1.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie 
z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego 
„planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez projektanta i obowiązujących aktów prawnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
 

1.14 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i na bieżąco będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. WSTĘP 

2.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku trafostacji w celu zasilenia budynku  

Ł-IMP. Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót 
dotyczące robót elektrycznych. 

 

2.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przewiduje się wykonane następujących instalacji: 

 Siły  

 ochrony od porażeń i uziemień wyrównawczych 

 ochrony przeciwporażeniowej 

 przeciwprzepięciowej 

 

2.3 Koordynacja prac 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym i Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać 
niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania 
techniczne i finansowe dotyczące obiektu, podczas całego okresu trwania prac 
wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

 

2.4 Zobowiązania wykonawcy 

Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją  
i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji wykonawczej. 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego 
wykonawstwa, kompletnego i doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie 
mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym 
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia  
w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub 
wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia  
i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego 
okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby 
nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie. 

 

2.5 Kwalifikacje 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje. Dotyczy to stosownych dokumentów dotyczących wykonawcy prac przez 
odpowiednie osoby jak i ewentualnej praca w warunkach uciążliwych i na wysokości. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH, SPRZĘTU, MASZYN I 

ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

3.1 Zgodność 

Przy wykonywaniu robót instalacji należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, 
które spełniają te warunki są: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji, 

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

- dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych 
z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 

- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną, 
 

3.2 Dostawy - prototypy – próbki 

3.3 Jakość dostaw 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie 
znanej marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do 
zrealizowania w krótkim czasie. 

Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, 
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią 
przedmiot norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie 
stopnia ochrony. 

 

3.4 Wybór dostaw 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę 
wyrobów i urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć 
na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda 
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propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub 
estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 

W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, 
próbek lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację 
niektórych dostaw ze względu na: 

- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Będą one służyły jako 
zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia 
na urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp 
nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, Wykonawcę i Projektanta. 

 

3.5 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać 
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być 
ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:  

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  
- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;  
- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 
Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów 
kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy 
stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne 
instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

 

3.6 Wymagania dotyczące środków transportowych 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty  
w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń 
Wytwórców, a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 
oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i 
odpowiednio zabezpieczyć; 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na 
uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków 
itp. 
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4. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Sposób wykonania robót budowlanych określony został w dokumentacji projektowej,  
z którą Wykonawca musi bezwzględnie się zapoznać. Roboty powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektową instalacji elektrycznych i teletechnicznych  
w koordynacji do dokumentacji projektowych wszystkich branż, z obowiązującymi 
przepisami oraz ze sztuką budowlaną. 

 

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Sprawdzenie wymiarów 

Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami  
i upewnić się, że nie ma rozbieżności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi  
i niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnią się na miejscu, że zachowanie 
wymaganych rozmiarów jest możliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą 
Zamawiającego i Projektanta, który udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona 
koniecznych sprostowań. Za błędy i modyfikacje dotyczące któregokolwiek zestawu 
odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą przestrzegać powyższej 
zasady. 

 

5.2 Kontrola jakości 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie 
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części  
i materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg 
procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem 
zasad techniki i przepisów wykonawczych. 

 

5.3 Odbiory  

Przy robotach budowlanych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 
dodatkowe i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. 

Odbioru dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli 
w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego lub 
Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  

Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez 
wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, 
które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

 

5.4 Odbiory częściowe 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową 
całość jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości 
wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być 
przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
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5.5 Szkolenie  

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być 
przeszkolone w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie 
właściwej konserwacji sprzętu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, 
powinno wynosić co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu 
prowadzącego szkolenie powinny być wliczone do ceny. 

Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z 
ćwiczeniami praktycznymi, zawierające: 

- opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 
- ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie 

użytkowania, 
- bieżące operacje konserwacyjne. 
 

5.6 Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

 zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 

 komplet protokołów prób montażowych; 

 protokoły rozruchu technologicznego; 

 komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów 
dostarczonych przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, 
dostawców i lokalnych służb naprawczych; 

 instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile 
urządzenia te odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od 
urządzeń powszechnie stosowanych; 

 oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami; 

 wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych 
Użytkownikowi. 

 Atesty wszystkich użytych elementów systemów i instalacji, 

 Instrukcje obsługi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementów 
systemu, 

 Komplet protokołów badań i pomiarów: 

 skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 rezystancji izolacji przewodów 

 działania wyłączników różnicowych 

 impedancji pętli zwarciowych 

 natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 

 protokoły pomiarów rezystancji izolacji, żył linii dozorowych, uziemienia; 

W porozumieniu z dostawcami systemów i instalacji, oraz urządzeń i Inwestorem powinna 
zostać ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtórnego 
testowania systemu i sprzętu według zaleceń dostawcy systemu i producenta oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Powyższe dotyczy instalacji 
elektrycznych, systemu sygnalizacji alarmowej pożaru, oraz teleinformatycznej. 

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
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- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 
wykonawstwa; 

- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane 
przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

6.1 Przedmiar robót 

Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby 
wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 
Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla 
robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania 
opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi  
i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, 
obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest 
przetarg. 
Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również 
następujące roboty i czynności: 
- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce 

wbudowania; 
- kontrolę stanu jakości materiałów; 
- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
- montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 

4m; 
- wykonywanie czynności pomocniczych; 
- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
- usuwanie wad i usterek; 
- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 
 
Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalogu 
Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały pomocnicze 
przyjmować w wysokości 2,5% wartości materiałów podstawowych. 
Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu 
i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są 
równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. 
Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu. 
Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone  
w Międzynarodowym Systemie (SI). 
 

6.2 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym 
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przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co 
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 

6.3 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych 
pozycjach przedmiaru robót. 
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone 
powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów 
pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie 
zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 
Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej,  
to objętości będą wyliczane w m

3
  - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
 

6.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę,  
a przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji robót. 
 

6.5 Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą  
z harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę  
i Zamawiającego. W szczególności: 

- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  
a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót  
i zmianie Wykonawcy; 

- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych 
robót; 

- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 
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7. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

7.1 Kontrola jakości robót 

Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia prób montażowych, oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, oraz ich 
zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą  
PN-IEC 60364-6-61. 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich 
kluczowych elementów instalacji. 

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwego podłączenia przewodów fazowego i neutralnego do gniazd  

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

- wykonanie pomiarów zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wyników do protokołu 
odbioru.  

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 

- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, gniazd i opraw oświetleniowych 

- kompletności opraw oświetleniowych (rastry, pokrywy, źródła światła) 

 

7.2 Odbiór końcowy 

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 powykonawczą dokumentację techniczną, 

 protokoły z pomiarów wymienionych w punkcie 5, 

 oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, 
wraz z notatką, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi 
Normami, 

 atesty, 

 notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji 
projektu (np. z akceptacją Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta 
branżowego), 

 inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

 

Przed odbiorem obiektu Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania 
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, 
wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). 
Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców  
i przedstawicieli Użytkownika oraz kompetentnych organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót 
będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 
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- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły 
być od niego zażądane. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – 
kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 

protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu 
technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych 
w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 
odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę 
wraz z jej uzasadnieniem. 

 

7.3 Przekazanie do eksploatacji 

Budynek stacji transformatorowej może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po 
przekazaniu całości robót wykonanych w obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu 
usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 
Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika  
w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

 

7.4 Pomoc techniczna  

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze końcowym. 
Pomoc ta może być realizowana poprzez: 

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia, 
- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 
 

7.5 Rękojmia i gwarancje  

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył  
i zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta 
będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych 
materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego 
funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. 

W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne 
przedłużenie gwarancji od swoich dostawców. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, 
które zleci swoim podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, 
wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji wyznacza Inwestor w porozumieniu  
z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań 
wynikających z gwarancji Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych  
i odszkodowania. 

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych  
i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie 
robót. 

 

8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych  
i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę 
w cenach jednostkowych robót. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY 

9.1 Skład dokumentacji budowlanej 

Dokumentacja budowlana zawiera następujące dokumenty: 

 niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 

 opis techniczny, 

 komplet rysunków technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami  
i uzgodnieniami 

 

9.2 Normy i przepisy 

Projekt opracowano na podstawie:  

a) katalogów ogólnych i szczegółowych użytych w projekcie elementów i urządzeń, 

b) wizji lokalnej na obiekcie i szczegółowej inwentaryzacji, 

c) zaleceń, uzgodnień i wytycznych Inwestora, 

i) wymienionych niżej obowiązujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 56, 
poz. 461) 

 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983 

 Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000 

 Prawo budowlane  

 Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998 

j) wymienionych niżej Polskich Norm: 
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 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – wydanie IV - aktualizowane 
stan prawny na 5.V.97 r. 

 Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych – wydanie IV stan prawny 
na 30.VI.95 r. 

 PN-EN 60694: 2004 „Postanowienia wspólne dla norm na wysokonapięciową 
aparaturę rozdzielczą i sterowniczą.”; 

 PN-EN 62271-200:2007 „Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach 
metalowych na napięcie 1kV do 52kV włącznie.”; 

 PN-EN 60439-1:2003 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy 
badane 
w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.”; 

 PN-EN 62271-202:2007 (U)  „Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego 
napięcia na niskie napięcie.”; 

 PN-EN 62305-1: 2008 - Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 62305-2: 2008 - Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem  

  PN-EN 62305-3: 2009 - Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów budowlanych i zagrożenie życia 

  PN-EN 62305-4: 2009 - Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne  
i    elektroniczne  

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

 PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowych w zależności od 
wpływów zewnętrznych 

 PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach 

 PN-EN 12464-2:2008- Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: 
Miejsca pracy na zewnątrz 

 PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

 PN-IEC 60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-442 - 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 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

http://www.pkn.com.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+62271-200%3A2007
http://www.pkn.com.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+62271-202%3A2007+%28U%29


Inwestor Sieć Badawcza Łukasiewicz –  Instytut 
Mechaniki Precyzyjnej 

Data Wrzesień 2020 

Projekt Budynek trafostacji  Branża: Instalacje elektryczne 

Tytuł Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót 

  

 

 

 PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

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

 PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 

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

 PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

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

 PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

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

 PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 

 PN-IEC 60364-5-548:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych 

 PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze 

  PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż 

 wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

  PN-N-01256-02:1992 - Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja 

 PN-E-05115:2002 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV 

 PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego 

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

 PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

 PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

 PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
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W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac 
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora  
i przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania obiektu do nowych przepisów o ile to 
przystosowanie ma wpływ na cenę jego wykonania.  

Należy stosować się do poleceń: 

 Nadzoru budowlanego, 

 Ochrony ppoż., 

 BHP, 

 innych uprawnionych służb . 
 

10. TEREN BUDOWY 

10.1 Organizacja robót 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować 
się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie 
obowiązującej wersji. 

 

10.2 Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien opracować: 

- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również 
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne  
i pomocnicze; 

- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy 
uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających 
do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym 
wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na 
tych odcinkach; 

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach 
obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

 

10.3 Wprowadzenie na budowę 

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron  
i udokumentowane spisaniem protokołu.. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym 
będą prowadzone roboty.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym 
roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić  
z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu 
prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu m.in.: 

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji 
kabli, przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po 
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uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub 
nadzór nad nimi; 

- w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich 
usunięcia – zabezpieczenie przewodów w sposób umożliwiający właściwe  
i bezpieczne wykonywanie robót; 

- drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków 
transportowych, przewidywanego ciężaru przewożonych materiałów i innych 
przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy. Szerokość i położenie 
dróg powinny odpowiadać wymaganiom dostarczenia, bez względu na warunki 
atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do 
odpowiednich stanowisk pracy. 

 

10.4 Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia  
i zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak 
uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, 
a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót 
specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do 
opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane  
z robotami elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać 
własnymi siłami, takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowań itp.  

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z Zamawiajacym Osoba ta powinna posiadać niezbędne 
kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne  
i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, 
prób, odbioru i gwarancji. 

 

10.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

- pozbawieniem dostępu do drogi publicznej; 
- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 

oraz ze środków łączności; 
- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi; 
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie; 
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 
W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót  
w tym koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 

 

10.6 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na 
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności 
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takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach  
i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie 
“Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627)  
i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490). 

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz 
zapewnić oszczędne korzystanie z terenu. 

Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841). 

 

10.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest  do przestrzegania ogólnych 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz.401). 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być 
przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku „w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), 
oraz posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania prac na 
wysokości. 

Prace należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami branżowymi, oraz 
przepisami p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy mając na względzie zasady 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 
21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, 
poz. 1126, z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych 
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku  
„w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. 
U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa  
i Przemysłu „w sprawie bhp i przy robotach budowlano montażowych i rozbiórkowych”  
z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków 
ochrony indywidualnej. 
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W pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że pewne czynności 
wykonawcze mogą odbywać się w instalacjach będących pod napięciem. Przy pracach 
demontażowych należy bezwzględnie oznaczać i zabezpieczać obwody odłączone przed 
ponownym niekontrolowanym załączeniem. Prace „pod napięciem” mogą wykonywać 
jedynie osoby przeszkolone mające aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. 

Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest 
bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy na 
wysokości.  

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 
zabronione. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed 
możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję 
egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 

 sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu 
pisemnym; 

 wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 

 sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane 
właściwe zabezpieczenia i inne warunki BHP. 

 

10.8 Zaplecze budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz.401) 

10.9 Organizacja ruchu 

Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach 
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji z istniejącego układu dróg –  Usytuowanie inwestycji 
nie zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych. .  

 

10.10 Ogrodzenie 

W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz w celu zapobieżenia 
niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do 
miejsca wykonywania robót teren budowy lub robót należy ogrodzić. Jeśli terenu budowy 
nie można ogrodzić, oznaczyć należy jego granice za pomocą tablic ostrzegawczych,  
a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
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10.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie 
wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. 

 

11. ZESTAWIENIE SPRZETU NIEZBEDNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU 

11.1 Zestawienie podstawowego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu 

 przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta  

 przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego spawarka  

 środek transportowy 

 samochód dostawczy 

 przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta 

Dokładny zakres podstawowego sprzętu ujęty w przedmiarze i kosztorysie stanowiących 
odrębne opracowania. 

 

12. WYMOGI DOTYCZĄCE  WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

12.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem 
nadzoru. 

Odbiór materiałów na budowie: 

 Materiały takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oświetleniowe, osprzęt, przewody należy 
dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego. 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,  
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
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uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 
pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 
być chronione przed uszkodzeniami, 

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 

 

12.1.1 Ochrona przed przepięciami. 
Budynek stacji nie będzie chroniony od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. 
Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wyłącznie kablowej i w większości przypadków 
nie jest wymagana ochrona przepięciowa urządzeń elektroenergetycznych. 
 

12.1.2 Sprzęt ochronny i p. pożarowy. 
Producent nie wyposaża w sprzęt ochronny BHP stacji. Istnieje możliwość wyposażenia 
stacji w sprzęt ochronny BHP po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem rozdzielnic. 

 

12.1.3 Obsługa stacji. 
Obsługa urządzeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia odbywać się będzie w budynku. 
Wszystkie łączniki średniego napięcia wyposażone są w ręczne napędy. 
W drzwiach do komory transformatora zastosowano barierki ochronne. 
 

12.1.4 Ogólne warunki wykonania instalacji 

Poniższe uwagi dotyczą wszystkich robót elektrycznych: 

– wszystkie urządzenia elektryczne instalowane będą zgodnie z planami instalacji  
i schematami. 

– należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych  
i kabli (również w obrębie rozdzielnicy). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację 
koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

– wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub 
zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić 
się napięcie, będą obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

– dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe  
i poziome. 

– przy przejściach przez ściany i stropy przewody i kable należy chronić od uszkodzeń 
mechanicznych w rurkach winidurowych.  

– wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. 

– zastosowane materiały muszą posiadać atesty a uszczelnienia muszą być wykonane 
zgodnie z instrukcją producenta. 
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12.1.5 Materiały instalacyjne 

Stosowane będą następujące materiały instalacyjne: 

 rurki dla rurowań typ AROT KR50 i RVS o średnicach w zależności od potrzeb 
produkcji krajowej, 

 rurki p/t typ RVKLn o średnicach w zależności od potrzeb produkcji krajowej, 

 korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej, np. BAKS z Karczewa, 

 puszki rozgałęźne natynkowe produkcji krajowej, 

 puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb, 

 uchwyty, 

 

13. DEKLARACJA ZASTOSOWANEGO SPRZĘTU 

Z uwagi na konieczność: 

 doboru odpowiednich parametrów urządzeń i aparatury pod względem 
technicznym, 

 doboru odpowiednich parametrów urządzeń spełniających wymagania Inwestora, 

 doboru odpowiednich urządzeń pod względem gabarytów i ciężaru, 

 wykonanie obliczeń na konkretnych elementach, 

 doboru opraw oświetleniowych pod kątem wymagań i obliczeń 

 
dla części rozwiązań i doboru urządzeń przedstawiono konkretne rozwiązania techniczne 
(wybór typów urządzeń). Przedstawiony dobór nie jest wiążący z punktu widzenia   
i wyboru wykonawcy gdyż jest jedynie przykładowy dla zachowania koordynacji branżowej 
i dokonania stosownych uzgodnień. Nie może również rodzić wywołania jakichkolwiek 
roszczeń w procedurze przetargowej. 

W punktu widzenia technicznego dopuszcza się możliwość zastosowanie równorzędnych 
elementów instalacji spełniających opisane w projekcie funkcje. Parametry techniczne 
zastosowanych rozwiązań zamiennych muszą być jednak analogiczne do 
zaprojektowanych. Przed przystąpieniem do realizacji zgodność techniczna musi zostać 
potwierdzona przez Inwestora poprzez opinię projektanta i ew. powołane przez Inwestora 
służby nadzoru budowy.  

Wniosek o zmianę któregokolwiek z systemów musi zawierać:  

 uzasadnienie celowości zastosowania innego urządzenia w miejsce 
zaprojektowanego 

 zestawienie porównawcze parametrów i cen 
Protokół zmiany systemu z podaniem zamienników powinien zostać bezwzględnie zawarty 
w dokumentacji powykonawczej. 

 

14. USZCZELNIENIA PPOŻ 

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pożarowych muszą posiadać odporność ogniową 
równą odporności tego oddzielenia. 
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Stosować przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub 
PROMAT, takie jak: 

- HILTI CP611A (masa uszczelniająca pęczniejąca) – uszczelnienia pojedynczych 
kabli oraz wiązek kabli, do uszczelnienia przejść przez stropy i przebicia poziome, 

- PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) – uszczelnienia przejść przez ściany  
i stropy, 

Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie  
z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając typ 
uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania. 
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1. Wnioski. 

 

Po inwentaryzacji rozdzielni SN zalecam: wyposażenie stacji SN/nN w sprzęt ochronny i p.poż 
ujęty w pukcie 5 SPRZĘT OCHRONNY I P.POŻ Dokumentacji głównej. 
 
Jest to wyposażenie minimum, ale wystarczające do zapewnienia bezpiecznego wykonywania 
prac na terenie stacji. 
 

2. Zalecenia wykonywania instalacji w oparciu o przepisy BHP 

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie wykonywania robót elektrycznych. 
 
Wszelkie prace prowadzone na budowie winny być wykonywane i nadzorowane przez osobę 
posiadającą uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robót branży elektrycznej. 
 
Roboty wykonywane przy urządzeniach pod napięciem może wykonywać tylko elektryk 
uprawniony (wymagane kwalifikacje określa rodzaj urządzeń oraz napięcie sieci, przy jakiej 
prowadzone są prace). Sposób prowadzenia prac w pobliżu urządzeń i sieci podziemnych 
będących pod napięciem należy uzgodnić z użytkownikiem. 

 

Urządzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich części, przy których będą prowadzone 
prace montażowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny być wyłączone 
 
z ruchu, pozbawione czynników stwarzających zagrożenie i skutecznie zabezpieczone przed 
ich przypadkowym uruchomieniem. Jeżeli ruch urządzeń znajdujących się w pobliżu miejsca 
instalowania urządzeń instalacji energetycznych zagraża bezpieczeństwu pracowników, to 
urządzenia te powinny być na czas wykonywania tych prac wyłączone z ruchu. 
 
Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonane w 
taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i instalacje. 
Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy 
zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji tych prac. 

 

Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego powinny być 
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjątkiem prac z zakresu prób i pomiarów, 
konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 20kV, wykonywanych 
przez osobę wyznaczoną na stałe do tych prac w obecności pracownika asekurującego, 
przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy: konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe 
przy urządzeniach elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem 
wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, 
znajdujących się pod napięciem, przy wyłączonych spod napięcia, lecz nie uziemionych 
urządzeniach energoelektrycznych lub uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień - 
uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy związane z identyfikacją i przecinaniem kabli. 

 

Prace w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego należy wykonywać na 
podstawie polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynności 
związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego oraz zabezpieczenie urządzeń i instalacji 
przed zniszczeniem. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny należy przechowywać w miejscach 
wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności. 
 
Narzędzia pracy i sprzęt ochronny powinny mieć aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacją 
producenta). Zabronione jest używanie narzędzi sprzętu ochronnego, które nie są oznakowane a 
ich stan techniczny powinien być sprawdzony bezpośrednio przed użyciem. 

 

3. Odpowiedzialność
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O wyposażenie stacji SN/nN w sprzęt BHP musi dbać Administrator obiektu i to on 
odpowiada za rozmieszczenie, dostępność i jakość sprzętu. Kontroluje terminy wykonywania 
badań okresowych sprzętu BHP. 
 
Sprawdza zawartości apteczki pierwszej pomocy wg wykazu oraz terminy ważności środków 
opatrunkowych stanowiących wyposażenie apteczki. W razie potrzeby uzupełnia ją. 
 
Dopuszcza do pracy na terenie stacji osoby posiadające aktualne badania lekarskie medycyny 
pracy na wymaganym stanowisku pracy, aktualne szkolenie BHP oraz odpowiednie aktualne 
zaświadczenie grupy I w zakresie Dozoru i Eksploatacji. 
 
Zapoznanie i pisemne potwierdzenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcjami obsługi 
sprzętu, znajdującego się na wyposażeniu stacji przed podjęciem wykonywania prac. 

 

Wszelkie prace wykonywane na tym obiekcie w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysą 

remontu stacji transformatorowej budynku Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie muszą 

odbywać się pod nadzorem osób upoważnionych do wykonywania prac pod kątem przepisów 

BHP. 
 

 

Załączniki; 

- brak 
 

 

Podpisy: 
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1.1 Wymagania ogólne.  
Zamawiane materiały elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 
2002r. o systemie zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360) jak również dyrektywie nN 
73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 93/68/EWG  
Zamawiane urządzenia muszą znajdować się na liście wyrobów dopuszczonych do 
stosowania w RWE STOEN. 
 

1.2 Normy i dokumenty techniczne. 
PN-EN 61330:2001 – stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na 

niskie napięcie 

PN-EN 60008-2-75:2000 – Badania środowiskowe. Próby Eh: próby młotami. 
Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 89 poz. 414 z 7.07.1994r. 
Prawo Energetyczne Dz. Ustaw nr 54 poz. 348 z 10.04.1997r.  
Należy wykorzystać te wersje norm, które obowiązują w chwili składania dokumentów 
przetargowych. W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej dokumentacji są 
inne od wymagań zawartych w powyższych normach to należy wówczas stosować się 
do wymagań zawartych w niniejszej dokumentacji.  
Terminy używane w niniejszej dokumentacji są zgodne z definicjami 
Międzynarodowego Słownika Elektrotechnicznego IEC 50 oraz wyżej wymienionych 
norm. W przypadku użycia określeń, które nie są zdefiniowane w publikacjach IEC, PN 
podane jest odpowiednie wyjaśnienie. 
 

1.3 Opis stanu zastanego 

 

W stanie obecnym w stacji transformatorowej nie ma żadnego systemu ostrzegania  
o zagrożeniu pożarowym. Brak wyposażenia budynku rozdzielni w sprzęt ochrony 
ppoż.. Pomieszczenie nie posiada oznaczeń dróg ewakuacyjnych ani oświetlenia 
awaryjnego i ewakuacyjnego. 
 

Nie wydzielono pożarowo pomieszczeń w rozdzielni SN/nN 

 

W pomieszczeniach brak jest tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych o telefonach 
alarmowych. Brak jest również instrukcji o postępowaniu w razie pożaru.  
Nie ma również informacji o osobach, które w razie pożaru należy bezzwłocznie 
poinformować ani telefonów do służb ochronny obiektu. 
 

Pomieszczenia nie posiadają tablic synoptycznych z narysowanymi pomieszczeniami  
i zaznaczonymi strefami pożarowymi jak również z naniesionymi przyciskami ppoż. na 
poszczególne strefy.  
Każda ze stref pomieszczeń rozdzielni powinna być podzielona ze względu na system 
zasilania. Zasilenie średniego napięcia podlega innym przepisom pożarowym i ta sama 
zasada dotyczy pomieszczeń zasilania niskim napięciem.  
Na każdej strefie na tablicy synoptycznej powinny być naniesione informacje dotyczące 
dróg ewakuacyjnych dla przebywających pracowników z zaznaczonym punktem zbiórki 
do ewakuacji. 

 

W tych pomieszczeniach nie występują żadne przyciski pożarowe na wyłączenia 
awaryjne napięcia SN i nN. 
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Na chwilę obecną nie istnieje możliwość zdalnego wyłączenia zasilania podczas 
pożaru. Takie wyłączenie może jedynie dokonać dostawca energii w stacji PZO, która 
zasila ten obiekt w SN. 

 

Drzwi wejściowe do pomieszczeń rozdzielni są to zwykłe drzwi stalowe z lat 80 – tych 
posiadające zwykłe zamki i zasuwki. Nie posiadają klamek antypanicznych i nie są 
drzwiami w systemie pożarowym. Nie posiadają atestów pożarowych wymaganych na 
dzień dzisiejszy. Kratki wentylacyjne są to elementy stałe, których nie można zamknąć 
podczas pożaru. 
 

W bezpośredniej otoczeniu stacji przy drzwiach wejściowych oraz drzwiach komór 
transformatorów nie ma wyznaczonych stref bezpieczeństwa zarezerwowanych dla 
służb energetycznych i pożarowych. Przy tych drzwiach parkowane są samochody 
prywatne uniemożliwiające dostęp do tych pomieszczeń i otwarcia drzwi. W razie 
pożaru uniemożliwiają akcję gaśniczą i ratowniczą.  
Na przylegających chodnikach do drzwi wejściowych powinny być namalowane koperty 
informujące o zakazie parkowania i wyznaczające miejsce dla odpowiednich służb. 
 

W stacji transformatorowej nie ma w strefie SN i nN żadnego systemu o informacji 
zdalnej o pożarze. Brak jest zarówno czujek dymnych, instalacji i centrali pożarowej. 
 

1.4 Zalecenia przy modernizacji stacji. 

 

W projekcie modernizacji stacji transformatorowej SN/nN założyliśmy wyposażenie 
stacji w niezbędny sprzęt i systemy pożarowe odpowiadające obecnym wymaganiom 
pożarowym. 

 

1.4.1 Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń rozdzielni SN i nN oraz komór 
transformatorów na drzwi pożarowe zgodne z normą.  
1.4.2 Uszczelnienia pożarowe pomiędzy pomieszczeniami.  
1.4.3 Wyposażenie pomieszczeń stacji w odpowiednie tablice informacyjne i 
ostrzegawcze  
1.4.4 Instalację oświetlenia ewakuacyjnego. 
1.4.5 Wyposażenie pomieszczeń rozdzielni nN w odpowiednią ilość gaśnic. 
 

1.4.1 Drzwi wejściowe konstrukcja. 

 

Drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe, rozwierane, lewe lub prawe, pełne lub z żaluzjami 
wentylacyjnymi. Skrzydła drzwi są przeznaczone są do współpracy z ościeżnicami 
wykonanymi z profili stalowych.  
Konstrukcję skrzydła drzwiowego stanowi rama wykonana z zespawanych ze sobą w 
narożach profili stalowych zamkniętych o gr. Ścianki min. 2,5mm. Dodatkowa rama 
wzmocniona jest dwoma poziomymi szprosami z profili stalowych wspawanych w jej 
światło na około 1/3 i 2/3 wysokości. Cała konstrukcja ramy jest ocynkowana.  
Poszycie skrzydła stanowi blacha ocynkowana St3, gładka gr. min. 1,5mm. Blacha 
mocowana jest do ramy skrzydła przez zgrzewanie punktowe. Powierzchnia blachy 
malowana (powłoka lakiernicza).  
Skrzydła drzwiowe mogą być ocieplone wełną mineralną, w celu zmniejszenia poziomu 
hałasu emitowanego przez stację oraz ograniczenia nadmiernego nagrzewania się 
stacji w okresie letnim.
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Skrzydła drzwiowe wyposażone mogą być w żaluzje wentylacyjne. Żaluzje mocowane 
są do blachy poszycia za pośrednictwem nitów stalowych. Konstrukcja żaluzji nie 
pozwala na przedostanie się ciał obcych do wnętrza stacji trafo. Stopień ochrony IP43. 
Żaluzje mają być wymienne.  
Obramowanie żaluzji wykonane z blachy stalowej gładkiej gr. 1,5mm. Lamelki podwójne 
wykonane z blachy gładkiej gr. 1,25mm i mocowane w rozstawie co 36mm. Pomiędzy 
dwoma rzędami lamelek umieszczona jest siatka stalowa ocynkowana o oczkach 1mm 
na 1mm z drutu 0,6mm. Konstrukcja żaluzji zapewnia ok. 85% przepływ powietrza.  
Drzwi wyposażone w zamki trzy punktowe na wkładkę typu Yale z mechanizmem 
antypanicznym, pozwalającym otworzyć drzwi od wewnątrz stacji za pomocą 
mechanizmu otwierającego oraz blokowaniem skrzydła drzwi w ościeżnicy w minimum 
2 punktach. Skrzydła z zamkiem muszą posiadać rączkę stalową. Drzwi muszą 
posiadać uszy do kłódki wykonane z płaskownika 30x25x4mm z otworem Ø13mm. 
Skrzydła bez zamków muszą być blokowane za pomocą blokad mechanicznych. 

Drzwi mają posiadać ograniczniki otwierania (90
o
).  

W ościeżnicach drzwi w kabinach transformatorowych muszą znajdować się dwa 
komplety wsporników do barierek ograniczających dostęp do urządzeń.  
Na wszystkich skrzydłach drzwi muszą znajdować się tabliczki ostrzegawcze stalowe, 
emaliowane formatu A4 lub A5 a numer stacji namalowany kolorem kontrastowym do 
koloru drzwi o wysokości cyfr 20cm i grubości 2cm.  
Pojedyncze drzwi wyposażone w trzy komplety zawiasów czopowych 
dwuskrzydełkowych z trzpieniem stalowym, spawanych.  
Do ościeżnicy i każdego skrzydła drzwiowego przyspawane muszą być gniazda 
uziemiając połączone ze sobą przewodem LGY.  
Dokumentacja techniczna w języku polskim. 

Rysunki gabarytowe w 2 egzemplarzach. 

Komplet instrukcji montażu, prób pomontażowych i 
eksploatacji. Protokoły fabrycznego odbioru (karta prób).  
Karta gwarancyjna – preferowany wydłużony okres gwarancji.  
Oświadczenie producenta dotyczące koniecznych zabiegów konserwacyjnych. 
Ewidencję uszkodzeń gwarancyjnych za ostatnie trzy lata. 
 

Uwaga:  
Wszystkie drzwi muszą posiadać atest pożarowy spełniający wymóg klasy 
EI60 (skrót E60.) 
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1.4.2 Uszczelnienia pożarowe pomiędzy pomieszczeniami. 

 

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pożarowych muszą posiadać odporność ogniową 
równą odporności tego oddzielenia. 
 

Przewiduje się zastosowane przegród i uszczelnień produkcji renomowanych firm, np. 
HILTI lub PROMAT, takich jak: 
 

- HILTI CP676 (masa uszczelniająca pęczniejąca) – uszczelnienia pojedynczych 
kabli oraz wiązek kabli, do uszczelnienia przejść przez stropy (szachty) i przebicia 
poziome,  
- PROMAT PROMATECTR-L500 (kanały kablowe) – prowadzenie 
elektroenergetycznych linii kablowych SN, 
Zastosowane materiały ogniochronne będą posiadały stosowne atesty. 
 

Przepusty instalacyjne przechodzące przez zewnętrzne ściany budynku znajdujące się 
poniżej poziomu terenu zabezpieczone będą przed możliwością przedostawania się 
gazu do budynku. 
 

Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie  
z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając typ 
uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania. 
 

Wykonanie wszelkich przejść pożarowych może zostać powierzone do wykonania 
kompleksowo dla całego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez 
Inwestora/Generalnego Wykonawcę. 
 

Określa się następujące warunki wykonania przepustów: 
 

- Odporność ogniowa w klasie EI 120 w przypadku przejścia przez ściany i stropy 
oddzieleń przeciwpożarowych,  
- Odporność ogniowa w klasie EI 60 przez ściany i stropy niebędące elementami 
oddzieleń przeciwpożarowych, a mające wymaganą odporność ogniową w klasie EI lub 
REI 60.  
Przepusty i uszczelnienia ppoż. wykonywać: 
- na wszystkich przejściach kablowych z/do rozdzielni głównych, 
- na wszystkich przejściach pomiędzy strefami pożarowymi w obrębie budynku. 

 

Prace dotyczące uszczelnień pożarowych Wykonawca powinien potwierdzić 
autoryzacją producenta uszczelnień i sporządzić właściwy protokół powykonawczy. 
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Na wszystkich uszczelnieniach pożarowych zastosować tabliczki informacyjne wg 
załączonego zdjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4.3 Wyposażenie pomieszczeń stacji w odpowiednie podświetlane 
tablice informacyjne i ostrzegawcze. 

 

Pomieszczenia stacji SN/nN nie mają dostępu do światła dziennego, dlatego 
wszelkie tablice ostrzegawcze i informacyjne muszą być podświetlane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.4 Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

 

Instalacja ta jest oparta na zasilaniu rozdzielnic potrzeb własnych zwanych RPW 
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Na schematach elektrycznych jest rozmieszczenie tych opraw oświetleniowych, z 
których część będzie wyposażona w moduły zasilania awaryjnego. Należy umieścić 
odpowiednie podświetlane piktogramy wskazujące drogi ewakuacyjne. Drogi 
ewakuacyjne wskazywane przez oprawy powinny być uzgodnione z Inwestorem  
i służbami BHP. Wykonawca po montażu tych lamp powinien wykonać próby działania 

oświetlenia oraz niezbędnie pomiary natężenia oświetlenia. Dokonywanie przeglądów oraz 

konserwacji tych modułów lamp ewakuacyjnych należy do obowiązków odpowiednich służb 

technicznych w oparciu o dane i zalecenia producenta tych wyrobów. 
 

1.4.5 Wyposażenie pomieszczeń rozdzielni nN w odpowiednią ilość gaśnic. 
 

 

1.4.6 Uwagi o bezpieczeństwie postępowania w razie pożaru. 

 

Zalecenie w przypadku pożaru w pomieszczeniu rozdzielni SN. 

 

W przypadku pożaru należy zaalarmować straż pożarną i właściwą służbę dyspozytorską 
INNOGY Stoen Operator, równocześnie przystępując w możliwym i bezpiecznym zakresie 
do akcji gaśniczej, nie dopuszczając do zbliżenia się osób postronnych.  
Przybyła do gaszenia Straż Pożarną należy poinformować o możliwych zagrożeniach 
(np. o urządzeniach zawierających SF6, względnie syciwa syntetyczne). 
 
 
 
 

 

Uwaga! 
 
Urządzenia znajdujące się pod napięciem do 1kV gasić gaśnicami proszkowymi lub 
śniegowymi. Urządzenia powyżej 1kV można gasić podręcznym sprzętem 
przeciwpożarowym jedynie po wyłączeniu spod napięcia. 
 

1.4.7. Zasady postępowania z substancjami szkodliwymi. 

 

2. W niektórych stacjach SN/nN stosowane są następujące substancje które mogą być 
szkodliwe dla zdrowia ludzkiego:  

a) Gaz SF6 (w szczególności produkty jego rozpadu) - w rozdzielnicach SN 
wypełnionych tym gazem,  

b) Syciwa syntetyczne (polichlorowane bifenyle – PBC i polichlorowane terfenyle – 
PCT) – w niektórych typach kondensatorów.  
Należy zaznaczyć, że do kontaktu z tymi substancjami może dojść jedynie podczas 
awarii urządzeń (oraz w trakcie dopełniania urządzeń rozdzielnic gazem SF6, o ile  
czynność taką przewidział producent rozdzielnicy – co wykonywane powinno być 
przez odpowiednio wyposażonych i przeszkolonych w tym zakresie pracowników).  

3.  Postępowanie w przypadku kontaktu z gazem SF6.  
Ilość gazu SF6 a tym samym szkodliwych produktów jego rozpadu jest w 
rozdzielnicach SN niewielka, a prawdopodobieństwo awarii niezwykle małe. 
Stosując się do zasad bezpiecznego wykonywania pracy w stacjach z 
zabudowanymi rozdzielnicami SN w izolacji SF6, nie powinno dojść do kontaktu z 
produktami rozpadu gazu.  
W przypadku takiego kontaktu należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie stacji. 
Może jednak dojść do: 



 
Inwestor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej Data Wrzesień 2020 

Projekt Budynek trafostacji Branża: Instalacje elektryczne 
Tytuł Projekt wykonawczy   

    

 

12 

 

 
 

a) Podrażnienia skóry – w takim przypadku po zdjęciu wierzchniego ubrania należy 
przemyć podrażnione miejsca zimną bieżącą wodą. Gdy podrażnienie nie 
ustępuje należy zgłosić się do lekarza,  

b) Podrażnienie oczu – w tym przypadku należy niezwłocznie przemyć oczy czystą 
wodą (co najmniej przez 15 minut) oraz skontaktować się z lekarzem lub wezwać 
pogotowie,  

c) Problemów z oddychaniem – należy zdjąć wierzchnie ubranie, okryć 
poszkodowanego, stale go obserwując. Bezzwłocznie wezwać pogotowie.  

4.  Postępowanie w przypadku kontaktu z syciwami syntetycznymi. 
Szczelne kondensatory nie stanowią zagrożenia bezpośredniego 
kontaktu z syciwem syntetycznym. Jednakże w celu uniknięcia możliwości 
takiego kontaktu należy przestrzegać następujących zasad:  

a) Kondensatory z których wycieka syciwo demontować i likwidować (obecnie 
syciwa tego typu nie są stosowane i w przypadku nieszczelności kondensatora 
należy go zlikwidować nawet jeśli producent w dokumentacji fabrycznej uznawał 
za możliwe naprawę kondensatora), 

b) Każdorazowo po pracy przy kondensatorze umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, 
c) W trakcie i po pracy, przed umyciem rąk, nie palić tytoniu i nie spożywać 

posiłków,  
d) Narzędzia i sprzęt używany w trakcie pracy wytrzeć szmatami, które należy 

zniszczyć.  
Niezależnie od wezwania lekarza należy w przypadkach:  

a) Wprowadzenia syciwa do układu pokarmowego – wywołać u poszkodowanego 
wymioty,  
b) Wprowadzenia syciwa do układu oddechowego – zapewnić poszkodowanemu 
dopływ świeżego powietrza,  

c) Zakropienia syciwem oczu – przemyć je pod bieżącą wodą przez co najmniej 
15 min.  
Przy obrażeniach naskórka związanych z kontaktem z syciwem (rodzaj oparzenia) 
powinno się miejsce zagrożone umyć wodą a następnie olejem roślinnym. 

 
 
 
 
 

 

Podpisy: 
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Zał. 8 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

 

Warszawa, wrzesień 2020r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA 

 
 
 

 

Powołując się na art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 
2016 poz. 290, z późn. zm.) oświadczam, że projekt wykonawczy Modernizacja budynku trafostacji 
 

zlokalizowanego w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnicka 3 01-796 Warszawa, został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletny do celów, jakim ma służyć. 
 
 
 
 
 
 
 

podpis projektanta  
 

PROJEKTANT  
mgr inż. Piotr Wrzosek 

 

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń nr MAZ/0590/POOE/12 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych  
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Zał. 9 OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 

 

Warszawa, wrzesień 2020r. 
 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 
 

 

Powołując się na art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 
2016 poz. 290, z późn. zm.) oświadczam, że projekt wykonawczy Modernizacja budynku trafostacji 
 

zlokalizowanego w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnicka 3 01-796 Warszawa, został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletny do celów, jakim ma służyć. 
 
 
 
 
 

podpis sprawdzającego  
 

SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. Sławomir Tomala 

 
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń nr St 69/90 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych  
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ZAŁĄCZNIK nr 11 
 
 
 
 

 

Instrukcja eksploatacji stacji transformatorowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nazwa inwestycji: 
 
Modernizacja budynku trafostacji  
Adres: 
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
ul. Duchnicka 3  
01-796 Warszawa 
 

Inwestor: 
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
ul. Duchnicka 3 
01-796 Warszawa  

 

Projektant: 
 

mgr inż. Piotr Wrzosek Instalacje elektryczne upr. MAZ/0590/POOE/12  

    

 

Sprawdzający: 
 

 inż. Sławomir Tomala Instalacje elektryczne upr. St 69/90  
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Spis treści : 
 

Lp. Treść Strona Załącznik nr 
1  2 11 

 Ogólne warunki eksploatacji stacji   

 transformatorowej 15/0,4 kV   
    

1.1 Wytyczne podstawowe 3  

1.2 Dokumentacja techniczna stacji 3  

1.2.1 Dokumentacja dotycząca urządzeń stacyjnych 4  

1.3 Przyjmowanie urządzeń stacyjnych do eksploatacji 4  

1.3.1 Warunki przyjęcia urządzenia do eksploatacji 4  

1.4 Protokół przyjęcia stacji 5  

1.5 Program pracy stacji 5  

1.6 Obowiązki służb eksploatacyjnych 6  

1.7 Obsługa ruchowa stacji 6  

1.8 Czynności łączeniowe. 7  

1.9 Zapisy ruchowe 7  

1.10 Oględziny 8  

1.10.1 Oględziny podstawowych urządzeń rozdzielczych 8  

 o napięciu powyżej 1 kV   

1.11 Przeglądy 10  

1.12 Przegląd urządzeń (instalacji) o napięciu do 1 kV 12  

2 ZAKRES POMIARÓW I PRÓB 14  

 EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEN SIECI   

 ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH   

 WYKONANIA   

3 Spis dokumentów stacji transformatorowej 15/0,4 18  

 kV   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ogólne warunki eksploatacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
 

 

Eksploatację stacji należy prowadzić według zatwierdzonej instrukcji eksploatacji. 
Instrukcja eksploatacji stacji powinna zawierać:  

· ogólną charakterystykę stacji, 
· zasady wykonywania czynności łączeniowych, 
· wymagania w zakresie konserwacji (zapisy ruchowe, próby, oględziny, przeglądy 

i remonty), 
· zasady bezpiecznej organizacji pracy. 
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1.1. Wytyczne podstawowe 
 

Eksploatację stacji należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić w szczególności: 
 

· pełne bezpieczeństwo obsługi i otoczenia oraz bezpieczeństwo pożarowe - w tym 
celu należy utrzymywać w należytym stanie sprzęt ochronny, instalacje ochrony 
przeciwporażeniowej, ochrony odgromowej i sprzęt przeciwpożarowy, 


· niezawodność zasilania - przez utrzymywanie w dobrym stanie elementów 

rezerwowych i podstawowych, prawidłowe nastawienia zabezpieczeń i automatyki 
sieciowej, a także sprawnej łączności, 


· ekonomiczne rozdzielanie energii elektrycznej - przez realizację opracowanych 

programów pracy stacji, wykonanych na podstawie przeprowadzonych odczytów 
przyrządów pomiarowych, 


· właściwe poziomy napięć - przez utrzymywanie w należytym stanie urządzeń 

do regulacji napięcia, ekonomiczne obciążenie i właściwy rozpływ mocy, 
· właściwe moce zwarcia -przez unikanie równoległej pracy linii i transformatorów, 


· optymalną żywotność stacji - przez eliminowanie przeciążeń prądowych i 

napięciowych, przestrzeganie terminów oględzin, przeglądów i remontów. 
 
 
 

 

1.2. Dokumentacja techniczna stacji  
 

 

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać projekt stacji wraz z 

protokołem komisyjnym przejęcia stacji do eksploatacji. 
Dokumentacja techniczna powinna zawierać: 

 
· projekt techniczny z wszystkim rysunkami zamiennymi oraz rysunki schematu 

głównego stacji wraz z aktualnymi danymi aparatury, 
· schemat ideowy i montażowy obwod6w wt6mych i potrzeb własnych, 
· świadectwa, instrukcje, karty gwarancyjne itp., 
· rysunki pól. 

 

Dokumentacja ruchowa (eksploatacyjna) 
 

Dokumentacja ruchowa powinna zawierać: 

· dokumenty przyjęcia urządzeń do eksploatacji, 
· instrukcje eksploatacji, 
· uproszczony (jednokreskowy) schemat stacji wraz z danymi aparatury i urządzeń, 
· program pracy stacji, 
· wykaz zabezpieczeń, regulacji i automatyki, 

· dokumenty dotyczące przeprowadzonych oględzin, 

przegl'ld6w i remontów, 



· dokumenty z wynikami przeprowadzonych prób i pomiarów okresowych i doraźnych, 
· książkę oględzin i napraw, 
· książkę kontroli i działanie zabezpieczeń, 
· dziennik ruchu i książkę pomiarów. 
 

Zasady prowadzenia dokumentacji techniczno-ruchowej określa w zależności od potrzeb 
kierownik zakładu. 
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1.2.1. Dokumentacja dotycząca urządzeń stacyjnych 

 

Dla podstawowych urządzeń stacyjnych należy prowadzić karty ewidencyjne, w których 
należy opisać:  

· warunki pracy, 
· protokóły prób fabrycznych, 
· protokóły badan, 
· karty łączeń, 
· wykazy części zapasowych itp. 

 

Karty ewidencyjne należy prowadzić dla następujących urządzeń: . 

· transformatorów mocy, 
· baterii kondensatorów, 
· wyłączników na napięcie znamionowe powyżej 1 kV, 
· odgromników na napicie powyżej 110 kV, 
· odłączników i rozłączników.  
Dla każdej stacji lub zespołu stacji zlokalizowanej na terenie zakładu należy prowadzić 

dziennik operacyjny, w którym odnotowuje się wszystkie manipulacje ruchowe. Wskazania 
przyrządów pomiarowych powinno się odnotowywać w dzienniku pomiarów. Zmiany 
nastawień układów zabezpieczeń i regulacji oraz działanie sygnalizacji i zabezpieczeń stacji 
należy odnotować w książce zabezpieczeń. 
 

1.3. Przyjmowanie urządzeń stacyjnych do eksploatacji 
 

Przyjęcie do eksploatacji stacji tub rozdzielni elektroenergetycznej może nastąpić po 
przeprowadzeniu prób oraz po stwierdzeniu, ze zostały spełnione wymagania określone w 
normach, warunkach technicznych budowy przyjmowanego urządzenia, warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej i fabrycznej. 
 
 

 

1.3.1. Warunki przyjęcia urządzenia do eksploatacji 
 

Urządzenia stacyjne bądź rozdzielnie mogą być przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu: 

· kompletności dokumentacji techniczno-ruchowej, 
· gotowości urządzenia energetycznego do eksploatacji zgodnie z 

wymaganiami ustalonymi 
w założeniach techniczno-ekonomicznych i projekcie technicznym, 

· przygotowania do eksploatacji urządzenia energetycznego zgodnie z 
określonymi warunkami technicznymi oraz wymogami bhp, 
przeciwpożarowymi, przeciwporażeniowymi i ochrony środowiska, 

· uzyskania pozytywnych wyników przeprowadzonych prób i pomiarów, parametrów 
technicznych oraz sprawdzenia działania i poprawnej pracy poszczególnych 
elementów przyjmowanego urządzenia, 

· uzyskania pozytywnych wyników pomiarów kontrolnych oraz w miarę 
potrzeby rozruchu i ruchu próbnego, 

· oznaczenia w miarę potrzeby znakiem uzyskania atestu energetycznego i 
znakiem bezpieczeństwa, 

· zapewnienia dostaw części zapasowych, 
· spełnienia warunków sanitarnych i socjalno-bytowych określonych przepisami, 
· zapewnienia odpowiedniej liczby osób zajmujących się eksploatacją oraz środków 

niezbędnych do prowadzenia prawidłowej eksploatacji określonego urządzenia. 
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1.4. Protokół przyjęcia stacji 
 

Po ustaleniu, ze urządzenie nie zawiera usterek i brak6w należy sporządzić protokó1, kt6ry 
powinien zawierać stwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przyjęcia urządzenia do 
eksploatacji a mianowicie:  

· wykaz drobnych usterek ze wskazaniem terminów ich usunięcia, 
· stwierdzenie, że zostały spełnione wymagania w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej, 
· stwierdzenie, ze stacja maże być przyjęta do eksploatacji. 

 

W uzasadnionych względami technicznymi przypadkach kierownik zakładu, może podjąć 
decyzje o warunkowym przyjęcia stacji do eksploatacji, mimo że nie spełnia wszystkich 
wymagań technicznych, pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa 
obsługi. Okres warunkowego przyjęcia nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy. Stacja 
przyjęta do eksploatacji winna mieć zapewniona obsługę eksploatacyjną przez osoby 
posiadające wymagane kwalifikacje. 

 

1.5. Program pracy stacji 
 

Program pracy stacji powinien obejmować pracę rozdzielni oraz innych urządzeń 
elektroenergetycznych zainstalowanych w stacji. Programy pracy rozdzielni o napięciu 
znamionowym 110 kV i wyższym powinny być opracowywane nie rzadziej niż jeden raz w 
roku i powinny być bieżąco aktualizowane. Dla pozostałych rozdzielni programy należy 
opracowywać nie rzadziej niż raz na 5 lat, a ponadto po rozbudowie, przebudowie i znaczącej 
zmianie rozkładu obciążeń. Podstawę opracowywanego programu powinny stanowić:  

· analiza pracy rozdzielni, 
· wyniki pomiarów obciążeń w układzie elektroenergetycznym, 
· analiza rozkładu obciążeń, 
· charakterystyka odbiorców zasilanych z rozdzielni i wymaganą w zakresie niezawodności 

dostaw energii, 
· analiza częstotliwości awarii i zakłóceń. 
 

Program pracy stacji powinien ustalić: 
 

· optymalny układ pracy w zależności od obciążeń, 
· terminy i zasady dokonywania oględzin, przeglądów, remontów i robot konserwacyjnych, 
· terminy i zasady odstawiania urządzeń do rezerwy, 
· nastawienie zabezpieczeń itp. 
 

 

1.6. Obowiązki służb eksploatacyjnych 

 

Eksploatacje urządzeń stacyjnych należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami 
eksploatacji, przepisami eksploatacji sieci oraz instrukcją zakładową eksploatacji 
stacji. Do podstawowych zakresów działania osób dozoru należy: . 

 
· bezpośrednie prowadzenie eksploatacji i kierowanie czynnościami osób obsługi 

i usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
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· kontrola terminów wykonywania oględzin, przeglądów, remontów, 
pomiarów kontrolnych i opracowywanie programów pracy, 

· usprawnienie pracy urządzeń, szkolenie personelu wykonującego eksploatację, 
· stosowanie zasad bhp.  

Do podstawowych czynności osób obsługi bądź usługi należy: . 

· wykonywanie prac zgodnie z instrukcjami, 
· przestrzeganie zasad bezpiecznego wykonywania prac, 
· wykonywanie oględzin, przeglądów i remontów, 
· prowadzenie książki ruchowej i dokonywanie w niej odpowiednich zapisów, 
· wykonywanie czynności łączeniowych. 

 

 

1.7. Obsługa ruchowa stacji 

 

Urządzenia stacji powinny pracować przy sprawnych układach pomiarowych, 
sygnalizacyjnych, automatyki i zabezpieczeń. W razie wyłączenia urządzeń stacji do rezerwy 
ruchowej, układy pomiarowe, sygnalizacji, automatyki i zabezpieczeń związane z tymi 
urządzeniami powinny pozostać w stanie czynnym. 
 

W warunkach awaryjnych lub w czasie prac konserwacyjnych urządzenia stacji mogą 
pracować za zgodą osoby sprawującej kierownictwo nad eksploatacją stacji, przy 
wyłączonych układach po- miarowych, sygnalizacji, automatyki, zabezpieczeń 
podstawowych, z tym, ze układ zabezpieczeń podstawowych może być wyłączony w razie 
istnienia sprawnych zabezpieczeń rezerwowych.  

Nastawienie układów zabezpieczeń, samoczynnego łączenia i regulacji powinno być 
dostosowane do występujących przepływów prądów roboczych i zwarciowych oraz poziom6w 
napięć i częstotliwości; dotyczy to warunków normalnych i zakłóceń w pracy urządzeń stacji i 
urządzeń do niej przyłączonych.  

Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić zgodność istniejących nastawień uklad6w 
zabezpieczeń, samoczynnego łączenia i regulacji z ich charakterystykami oraz potrzebami 
wynikającymi z aktualnych warunk6w pracy tych urządzeń  

Wszelkie zmiany układów zabezpieczeń, samoczynnego łączenia i regulacji oraz 
wszystkie przypadki działania sygnalizacji i zabezpieczeń w stacji, świadczące o zakłóceniach 
w pracy, powinny być odnotowane przez obsługę w dokumentacji eksploatacyjnej. 
 

 

1.8. Czynności łączeniowe 
 

Szczegółowe zasady wykonywania czynności łączeniowych powinny być określone w 
instrukcji eksploatacji stacji, przy uwzględnieniu wyposażenia stacji w aparatur łączeniową. 
W czasie wykonywania czynności łączeniowych należy przestrzegać następujących zasad:  
1) prądy obciążenia roboczego w obwodach o napięciu znamionowym wyższym niż 1 

kV należy włączać i wyłączać za pomocą wyłączników oraz - w zakresie określonym 
w dokumentacji fabrycznej - za pomocą rozłączników,  

2) w razie braku wyłączników lub rozłączników można za pomocą odłączników załączać i 
wyłączać prądy: 

 

a) obciążenia przekładników napięciowych, 
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b) ładowania szyn zbiorczych i innych urządzeń stacji trwale podłączonych do szyn,  
c) transformatorów w zakresie określonym w szczegółowych zasadach 

eksploatacji transformatorów, 
 
d) ładowania elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych tylko w 

zakresie określonym  
w dokumentacji fabrycznej odłącznika,  

3) w obwodach o napięciu do 1 kV prądy obciążenia należy włączać i wyłączać za pomocą 
łączników  

zwarciowych bądź roboczych, a w przypadku ich braku - za pomocą odłączników w 
zakresie dopuszczonym przez wytwórcę,  

4) łączenia różnych obwod6w do pracy równoległej można wykonać po sprawdzeniu zgodności 
faz,  

5) łączniki sprzęgieł mogą być zamknięte po sprawdzeniu, że nie spowoduje to połączenia do 
pracy równoległej obwodów nie spełniających wymagań,  

6) czynności łączeniowe powinny być wykonywane przez upoważnionych pracowników 
obsługi w ramach czynności określonych w instrukcjach.  

7) Czynności łączenia w zasadzie powinny być wykonywane jednoosobowo; dwuosobowo 
wykonuje się takie czynności łączenia, gdy trzeba zbliżyć się na niebezpieczną odległość 
do nieosłoniętych urządzeń wiodących prąd, bądź gdy trzeba wejść do celek będących pod 
napięciem, 

 
8) w czasie wykonywania czynności łączeniowych zabrania się przebywania w pobliżu miejsca 

wykonanych łączeń osobom nie upoważnionym do tych czynności. 
 

 

1.9. Zapisy ruchowe 

 

Częstotliwość wykonywania zapisów wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej zależy od 
warunków pracy stacji, zmienności obciążeń i stanu technicznego urządzeń (częstotliwość 
zapisów należy określić w instrukcjach). Wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej winny być 
zapisywane: 
 

· w stacjach ze stałą obsługą - nie rzadziej niż raz w czasie zmiany w godzinach 
największego i najmniejszego obciążenia stacji, 

· w stacjach bez stałej obsługi o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym - nie rzadziej 
niż raz w roku w godzinach największego obciążenia, 

· co 5 lat w innych punktach sieci (w pozostałych stacjach). 
 
 

 

1.10. Oględziny 
 

 

Stan techniczny urządzeń stacji, jej zdolności do dalszej niezawodnej pracy oraz warunki 
eksploatacji powinny być kontrolowane i oceniane na podstawie wyników 
przeprowadzanych okresowo oględzin i przeglądów poszczególnych urządzeń stacji. Wyniki 
oględzin i przeglądów należy odnotowywać w dokumentacji eksploatacyjnej. Przy 
prowadzeniu oględzin stacji nie wymaga się wyłączenia napięcia.  

Oględziny należy przeprowadzać nie rzadziej niż: 
 

· w stacjach ze stałą obsługą: oględziny w niezbędnym zakresie (określonym w 
instrukcji) - raz na zmianę a oględziny pełne - raz na miesiąc, 

· w stacjach bez stałej obsługi o napięciu 110 kV i wyższym - raz na miesiąc, 
· w pozostałych stacjach -nie rzadziej niż raz w roku. 
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Niezależnie od oględzin określonych wyżej oględziny skrócone urządzeń stacji należy 
przeprowadza  
w przypadku, gdy urządzenia te zostały trwale wyłączone przez zabezpieczenia. 

 

Podczas prowadzenia oględzin należy sprawdzić: 
 

· zgodność układu stacji z ustalonym programem pracy, 


· stan łączników uklad6w automatyki i zabezpieczeń z aktualnym układem połączeń, 


· stan zapisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych, .gotowość ruchową, 

przyrządów pomiarowych rejestrujących zakłócenia oraz stan układów 
sygnalizacji automatyki i zabezpieczeń, 

· stan przekładników, dławików gaszących i odgromników, 


· działanie przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących, .stan napędów, 
łączników, izolatorów i głowic kablowych, 

· działanie zespołów awaryjnego zasilania urządzeń teletechnicznych, 
· stan i gotowość urządzeń potrzeb własnych prądu przemiennego, 
· poziom gasiwa lub czynnika izolującego w urządzeniach, 


· stan urządzeń sprężonego powietrza, urządzeń wentylacyjnych, 

ogrzewaczy, prostowników oraz baterii akumulatorów i jej wyposażenia, 
· stan sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego, 
· działanie instalacji oświetlenia stacji, 


· stan ogrodzeń dróg, przejść, zamkniętych przy wejściach do pomieszczeń 

ruchu elektrycznego i na terenie stacji, 


· wskazania przyrządów pomiarowych rejestrujących liczby zadziałań odgromników, 
wyłączników, 

· przełączników zaczepów i układów automatyki, 


· stan fundamentów, kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych i ich wyposażenia, 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej, 
kabli, przewodów i ich osprzętu, 


· działanie łączy teletechnicznych, lokalizatorów uszkodzeń linii elektroenergetycznych 

oraz innych urządzeń stacji określonych w instrukcji eksploatacji. 
 

 

1.10.1. Oględziny podstawowych urządzeń rozdzielczych o napięciu powyżej 1 kV 

 

Dla urządzeń rozdzielczych (wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, bezpieczniki, 
przekładniki, odgromniki) oględziny powinny być prowadzone raz na zmianę w stacjach ze 
stałą obsługą a w stacjach bez stałej obsługi raz w roku. 
 

Wyłączniki 
 

W czasie oględzin w rozdzielni o napięciu powyżej 1 kV należy zwracać uwagę na:  
· poziom oleju w wyłącznikach olejowych i maloolejowych oraz na ewentualne wycieki 

oleju, 
· wysokość ciśnienia sprężonego powietrza na manometrach umieszczonych na 

wyłącznikach, napędach lub w polu wyłącznika, 
· poprawną pracę urządzeń wentylacyjnych wyłączników pneumatycznych, 
· stan zabrudzenia, 

· ślady łuku na izolatorach oraz wyładowania niezupełne na izolatorac 
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· zmianę barwy, względnie stan wskaźników termokolorowych na torach prądowych, 
· prawidłowość wskazań optycznych, względnie akustycznych urządzeń sygnalizacji, 
· stan widocznych styków, ich pełne zamknięcie lub otwarcie. 

 

Rozłączniki 
 

Podczas oględzin należy zwrócić uwagę na: 

· stan izolatorów - uszkodzenia, zabrudzenia, 
· stan powierzchni cięgieł izolacyjnych, 
· stan styków głównych i położenia noży - zmiana barwy, ślady roztopienia lub opalenie, 
· stan komór gaszących - zwęglenie komór w rozłącznikach z płaskimi 

komorami gazującymi, 
· bezpieczniki - stan styków oraz położenie wskaźników zadziałania, 
· wyzwalacze pierwotne - położenie części ruchomych oraz stan popychaczy 

izolacyjnych, 
· zaciski przyłącza -zmiana barwy i iskrzenia. 

 

Odłączniki 
 

Podczas oględzin należy sprawdzić: 
 

· stan izolatorów wsporczych i cięgieł, 


· stan styków głównych, 


· stan zacisków przyłączeniowych, 


· stan napędów, elementów blokady, zacisku uziomowego, uziemienia odłącznika 

oraz stan zamków napędów w słupowych odłącznikach napowietrznych. 
 

 

Bezpieczniki 
 

Oględziny powinny obejmować: 
 

· stan izolacji, 


· stan wskaźnika zadziałania, 


· stan uchwytów stykowych i zacisków przyłączowych, 
 
 

 

Przekładniki 
 

Podczas oględzin należy sprawdzić: 

· stan zacisków, 
· stan izolatorów, 
· stan iskierników. 

 

Odgromniki 
 

Podczas oględzin należy sprawdzić: 

· stan osłon porcelanowych, pęknięcia i ślady łuku, 
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· stan okuć -nadpalenia, 
· stan uszczelnień i zabezpieczenia przeciwwybuchowego, 
· stan licznika zadziałania, 
· ciągłość połączeń, przede wszystkim od strony uziemienia. 

 

Oględziny urządzeń rozdzielni o napięciu do 1 kV 

 

Podczas oględzin urządzeń - bez wyłączenia napięcia - otwieranie szaf lub zdejmowanie 
osłon jest niedozwolone. Przy oględzinach urządzeń rozdzielni do 1 kV należy przede 
wszystkim zwracać uwagę na:  

· układ pracy rozdzielni: 
· stan zapisów i oznaczeń informacyjnych, 
· sprawdzenie działania i współpracy łączników. 

 
 

 

1.11. Przeglądy 
 

Przeglądy urządzeń na napięcie powyżej 1 kV 

 

Terminy i zakresy przeglądów stacji powinny wynikać z przeprowadzonych oględzin. 
Przeglądy powinny obejmować: 
 

· oględziny w zakresie podanym powyżej, 


· pomiary i próby eksploatacyjne określone w tabeli poniżej, 


· sprawdzenie stanu technicznego transformatorów, przekładników, dławików gaszących i 

odgromników, 


· sprawdzenie działania układów zabezpieczeń, automatyki, pomiarów, telemechaniki i 

sygnalizacji, 


· sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego, 


· sprawdzenie działania urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, 


· sprawdzenie działania urządzeń potrzeb własnych, prądu przemiennego i stałego, 


· sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych, 


· sprawdzenie stanu osłon, blokad i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo 

pracy, 


· konserwacje i naprawy. 
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Wyłączniki 
 

Do zakresu przeglądów zewnętrznych należy: 
 

· sprawdzenie w napędzie stanu elementów obrotowych, łożysk, osi, zawleczek i sprężyn, 


· sprawdzeniu stanu szczelności pokryw i osłon napędu, 


· sprawdzenie poprawności działania przełączników sygnalizacyjnych, 


· wyłączników krańcowych, styczników pomocniczych oraz wyzwalaczy, 


· sprawdzenie stanu zacisków przyłączowych, zacisku uziomowego oraz uziemienia 

wyłączników, 
· sprawdzenie i czyszczenie izolatorów, 


· sprawdzenie uszczelnień wyłączników powietrznych oraz złącz przewodów 

sprężonego powietrza, 


· sprawdzenie poziomu oleju w napędach hydraulicznych, 


· pobieranie próbek oleju i badanie tego oleju w wyłącznikach, 


· pobieranie i badanie próbek ekspanzyny, 


· czyszczenie części zewnętrznych wyłącznika, 


· sprawdzenie stanu fundamentów i konstrukcji wsporczych, 


· pomiary czasów własnych i jednoczesności łączenia wyłącznika, 


· pomiary rezystancji torów głównych i pomiary rezystancji elementów 
izolacyjnych nieceramicznych, 


· badanie gazów wyłączników z gazem SF6, 


· sprawdzenie prawidłowości działania napędu drogą trzykrotnego zamykania i 

otwierania również przy obniżonym napięciu sterowania do wartości 0,85 Uzn.  
Przeglądy wewnętrzne wyłączników powinny być wykonywane w terminach 

określonych przez instrukcję  
eksploatacji i dokumentację techniczno-ruchową, z tym że dla wyłączników o napięciu 110 

kV i wyższym 
nie rzadziej niż co 5 lat. Rodzaj i terminy pomiarów określa tabeli poniżej. 

 

Rozłączniki 
 

Przegląd powinien obejmować: 

· czyszczenie izolatorów i konstrukcji, 
· kontrolę izolatorów, 
· kontrolę i naprawę styków głównych i opalanych, 
· kontrolę cylindrów i tłoków komór sprężania dla rozłączników z powietrznym 

gaszeniem łuku lub kontrolę stanu komór gaszących, 
· sprawdzenie działania i regulacji mechanizmu napędu, 

· kontrolę prawidłowości zamykania i otwierania styków, 
· sprawdzeniu stanu bezpieczników, 
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· sprawdzenie działania wyzwalaczy pierwotnych - dla rozłączników z 
nadbudowanymi wyzwalaczami, 

· pomiar czasu otwierania noży. 
 
 

 

Odłączniki 
 

Przegląd odłączników powinien obejmować: 

· czyszczenie izolatorów wsporczych i cięgieł izolacyjnych, 
· kontrolę stanu styków i sprężyn dociskowych, 
· sprawdzenie jednoczesności z ewentualnej regulacji zamykania styków, 
· sprawdzenie działania napędu odłącznika, 
· kontrolę łożysk i przegubów, 


· kontrolę działania przełącznika sygnałowego oraz stanu izolacji obwodów 

niskonapięciowych napędu, 
· sprawdzeniu stanu zacisków przyłączeniowych, 
· sprawdzenie stanu noży uziemiających. 

 

Bezpieczniki 
 

Przeglądy zewnętrzne bezpieczników należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku 
i powinny obejmować:  

· stan powierzchni izolatorów, 
· zużycie i docisk styków, 
· stan zacisków przyłączowych i uziomowych, 

 

1.12. Przegląd urządzeń (instalacji) o napięciu do 1 kV 

 

Przegląd rozdzielni powinien być wykonany po wyłączeniu rozdzielni tub jej części spod 
napięcia. Jeżeli w instrukcji eksploatacji rozdzielni dopuszczono, to można przegląd wykonywać  
w rozdzielni pozostającej częściowo pod napięciem. W czasie przeglądu należy wykonywać 
następujące czynności:  
 oględziny urządzeń rozdzielni zgodnie z wytycznymi,  
sprawdzenie ciągłości przewodów uziemiających,  
  pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli, 
  pomiar rezystancji izolacji obwodów sterowania wyłączników i styczników, 
 pomiar rezystancji izolacji aparatury w układzie SZR, w układzie blokad i innych obwodach 

pomocniczych,  
  regulację łączników nożowych, 
  sprawdzenie stanu styków roboczych wyłączników, 
 sprawdzenie działania odłączników, styczników i wyłączników,  
sprawdzenie wkładek bezpiecznikowych, 
  sprawdzenie działania blokad, 
 sprawdzenie i dokręcenia połączeń śrubowych w szynach oraz przy zaciskach aparatów,  
pomiar rezystancji uziemienia ochronnego (lub skuteczności zerowania), 
 sprawdzenie działania aparatury kontrolno-pomiarowej (amperomierze, woltomierze, liczniki 

pomiarowo--kontrolne),  
 wymianę uszkodzonych elementów (osłony komór gaszących, pęknięte podstawy 

bezpiecznikowe itp.). 
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Postępowanie w razie awarii  
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia jakiegoś urządzenia zainstalowanego w stacji należy w 
pierwszej kolejności wyeliminować z pracy to urządzenie w taki sposób, aby związane z tym 
ograniczenia w pracy odbiorców zasilanych z tej stacji były minimalne. W razie stwierdzenia 
uszkodzenia lub podejrzenia uszkodzenia wyłącznika, np. wycieku gasiwa lub czynnika 
izolującego, nie należy za pomocą tego wyłącznika przerywać prądu obciążenia. Prąd 
obciążenia należy wyłączyć za pomocą innego wyłącznika usytuowanego bliżej źródła zasilania 
(np. w polu zasilającym rozdzielni(., w rozdzielni, z której zasilana jest stacja itp.). W 
przypadku wystąpienia pożaru w stacji należy przede wszystkim wyłączyć i zawiadomić straż 
pożarną następnie - po wyłączeniu spod napięcia urządzeń objętych lub zagrożonych pożarem - 
przystąpić do gaszenia ognia. Do gaszenia ognia należy używać przede wszystkim gaśnic 
śniegowych i piasku oraz koców z włókna szklanego. W przypadku niemożliwości wyłączenia 
urządzeń spod napięcia dopuszcza się. gaszenie urządzeń będących pod napięciem, należy w 
tym celu używać gaśnic śniegowych z zachowaniem odpowiedniej odległości wylotu dyszy 
gaśnicy od źródła ognia. Odległość ta nie powinna być mniejsza niż: 
1 m - dla urządzeń o napięciu do 30 kV, 
1,5 m - dla urządzeń o napięciu do 110 kV, 
2,5 m - dla urządzeń o napięciu do 220 kV. 

 

Palący się olej w urządzeniach pozostających pod napięciem należy gasić 
gaśnicami śniegowymi. Po wyłączeniu urządzenia spod napięcia palący 
się olej można gasić pianą lub piaskiem. Szczegółowe zasady likwidacji 
awarii i pożaru w stacji należy określić w instrukcji eksploatacji stacji. 

 
 
 

 

2. ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEN SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 

 
 

 

Lp. Nazwa  Rodzaj pomiarów i prób Wymagania techniczne Termin wykonania 

 urządzenia  eksploatacyjnych   

1 2    3  4 5 

1 Linie  Badania stanu połączeń Obciążenie   prądowe   badanych nie rzadziej niż co 10 lat 
 napowietrzne o prądowych  metodą połączeń nie powinno być mniejsze  

 napięciu  termowizyjną lub równorzędną od 30 % obciążenia znamionowego;  

 znamionowym  dla linii o napięciu Temperatura  badanego  połączenia  

 wyższym niż 1 kV znamionowym  nie   powinna   być  wyższa   od  

   220 kV i wyższym  temperatury określonej w instrukcji  

       eksploatacji  

   Pomiar rezystancji uziemienia Odpowiadające  wymaganiom  przy po wykonaniu naprawy 

   przewodów odgromowych oraz przyjmowaniu linii do eksploatacji uziemień 

   odgromników i iskierników   

   Pomiar rezystancji uziemień Odpowiadające  wymaganiom  przy  

   ochronnych słupów lub napięć przyjmowaniu linii do eksploatacji  

   rażenia      

2 Linie  kablowe o Sprawdzenie ciągłości żył Brak przerwy w żyłach po wykonaniu naprawy 

 izolacji  Pomiar rezystancji izolacji Rezystancja izolacji przeliczona na 1 uziemień 

 papierowej o     km linii przy temperaturze 20  C  

 napięciu      większa od 50 M  
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 znamionowym 6 Próba napięciowa izolacji Izolacja  powinna  wytrzymać  w     
 

 do 60 kV       czasie 10 min. 0,75 wartości napięcia     
 

        wyprostowanego wymaganej przy     
 

        próbie fabrycznej        
 

3 Linie  kablowe o Sprawdzenie ciągłości żył Brak przerwy w żyłach  po wykonaniu naprawy 
 

 izolacji  Pomiar rezystancji izolacji Rezystancja izolacji przeliczona na 1     
 

 polietylenowej o      km linii przy temperaturze 20  C     
 

 napięciu       większa od 100 M       
 

 znamionowym 10 Próba napięciowa izolacji Izolacja  powinna wytrzymać  w     
 

        

 do 20 kV       czasie 10 min. 0,75 wartości napięcia     
 

             

        wyprostowanego wymaganej przy     
 

        próbie fabrycznej        
 

   Próba   napięciowa   powłoki Powłoka powinna wytrzymać w      
 

   polwinitowej   czasie 1 min. napięcie      
 

        wyprostowane o wartości 5 kV      
 

4 Wyłączniki i Pomiar rezystancji izolacji Odpowiadające  wymaganiom  przy Po  przeglądzie 
 

 zwierniki o głównej wyłącznika   przyjmowaniu do eksploatacji;  wewnętrznym  
 

 napięciu       Dla  wyłączników  małoolejowych wyłącznika,   
 

 znamionowym       rezystancja  powinna  wynosić co z tym że dla 
 

 wyższym niż 1 kV      najmniej 50% wartości rezystancji wyłączników o 
 

        określonej przy  przyjmowaniu napięcie znamionowym 
 

        wyłącznika do eksploatacji  110 kV i wyższym nie 
 

             rzadziej niż co 5 lat  
 

   Pomiar rezystancji głównych Odpowiadające  wymaganiom  przy Po  przeglądzie 
 

   torów prądowych wyłącznika przyjmowaniu wyłącznika do wewnętrznym  
 

        eksploatacji     wyłącznika,   
 

          
 

   Pomiar czasów  własnych  i Odpowiadające  wymaganiom  przy z tym że dla 
 

   czasów  niejednoczesności przyjmowaniu wyłącznika do wyłączników o 
 

   otwierania i zamykania eksploatacji     napięciu   
 

   wyłącznika        znamionowym 110 kV 
 

   Badania  olejów  wyłączników Brak wody wydzielonej;  i wyższym nie rzadziej 
 

   olejowych    napięcie przebicia nie niższe od 20 niż co 5 lat   
 

        kV         
 

   Badanie gazów wyłączników Wymagania   obowiązujące   przy     
 

   z gazem SF6, jeżeli wymagania przyjmowaniu wyłącznika do     
 

   tego wytwórca   eksploatacji         
 

   Próba  szczelności  wyłącznika Spadek ciśnienia powietrza w      
 

   powietrznego lub z gazem SF6 Wyłączniku powietrznym lub     
 

   jeżeli  wymagania tego ciśnienia    gazu    SF6     powinny     
 

   wytwórca    odpowiadać   wymaganiom     
 

        obowiązującym przy przyjmowaniu     
 

        wyłącznika do eksploatacji      
 

   Pomiar  zużycia powietrza Zużycie powietrza na przewietrzenie     
 

   wyłącznika powietrznego, jeżeli i  na  1  cykl  łączeniowy  powinno     
 

   wymaga tego wytwórca  odpowiadać   wymaganiom     
 

        obowiązującym przy przyjmowaniu     
 

        wyłącznika do eksploatacji      
 

   Pomiar czasów łączenia układu Czas zamykania zwiernika oraz czas     
 

   zwiernik-odłącznik   otwarcia odłącznika na bezpieczną     
 

        odległość  powinny   odpowiadać     
 

        wymaganiom przy przyjmowaniu     
 

        wyłącznika do eksploatacji      
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 5  Przekładniki  Pomiar rezystancji izolacji Odpowiadające  wymaganiom  przy Przekładniki o napięciu  
 

    napięciowe i uzwojeń pierwotnych i przyjmowaniu przekładników do znamionowym 220 kV  
 

    prądowe o wtórnych      eksploatacji   i wyższym nie rzadziej  
 

    napięciu  Badanie oleju w przekładnikach Olej   przekładnika   o   napięciu niż co 5 lat pozostałe  
 

    znamionowym  olejowych    nie znamionowym 110 kV Lu niższym przekładniki nie  
 

    wyższym niż 1 kV hermetyzowanych,    powinien  spełniać wymagania  jak rzadziej niż co 10 lat  
 

      wyposażonych  we  wskaźniki dla  transformatorów  o  napięciu    
 

      poziomu, wykonywane w razie znamionowym 110 kV,     
 

      uzyskania  negatywnych olej   przekładnika   o   napięciu    
 

      wyników pomiaru  rezystancji znamionowym 220 kV i wyższym    
 

      izolacji      powinien  spełniać wymagania  jak    
 

            dla  transformatorów  o  napięciu    
 

            znamionowym 220 kV i wyższym     
 

 6  Transformatory i Pomiar rezystancji izolacji R60 Odpowiadające  wymaganiom  przy Nie rzadziej niż co 5 lat  
 

    dławiki        przyjmowaniu transformatora do    
 

    1. Transformatory       eksploatacji      
 

    suche              
 

    2. Transformatory Pomiar rezystancji izolacji R60 Rezystancja izolacji nie mniejsza niż Nie rzadziej niż co 5 lat  
 

    olejowe o  oraz wskaźników R60/R15   35 MW przy temperaturze 30° C;     
 

    mocy 0,1 do 1,6       Wskaźnik R60/R15 nie mniejszy niż    
 

    MVA        1,15      
 

    oraz dławiki do             
 

    kompensacji              
 

    ziemnozwarciowej             
 

           
 

      Badanie oleju w zakresie:   Brak wody wydzielonej i zawartości Nie rzadziej niż co 5 lat 
 

      1) zawartości wody i ciał  stałych ciał obcych     
 

      stałych     Nie  mniejsza  niż 5×10
8
  Wm  przy    

 

      2) rezystywności    temperaturze 50°C     
 

      3) napięcia przebicia    Nie   niższa   niż  30   kV   przy    
 

                

            temperaturze 20°C     
 

 7  Obwody wtórne  Pomiar rezystancji izolacji   Rezystancja izolacji nie mniejsza niż Nie rzadziej niż co 5 lat 
 

   1.Układy        1MW,  z  tym  że  dla  każdego  z    
 

   elektroenergetycznej       elementów  wchodzących  w  skład    
 

   automatyki        obwodów nie mniejsza niż 10MW     
 

   zabezpieczeniowej  Sprawdzenie  wartości  Dokładność do  5%  przy  zasilaniu    
 

      nastawionych     napięciem pomocniczym w zakresie    
 

            0,8÷1,1 U nom      
 

      Sprawdzenie funkcjonalne   Zgodnie  z  przyjętym  programem    
 

            działania układu elektroenergetycznej    
 

            automatyki zabezpieczeniowej     
 

 8  Układy rejestrujące  Pomiar rezystancji izolacji   Rezystancja izolacji nie mniejsza niż Nie rzadziej niż co 5 lat 
 

            1MW,  z  tym  że  dla  każdego  z    
 

            elementów  wchodzących  w  skład    
 

            obwodów nie mniejsza niż 10MW     
 

      Sprawdzenie funkcjonalności  Zgodnie  z  przyjętym  programem Nie rzadziej niż raz w 
 

      działania i rejestracji    działania układów rejestrujących  roku   
 

 9  Układy  Pomiar rezystancji izolacji   Rezystancja izolacji nie mniejsza niż Nie rzadziej niż co 5 lat 
 

   telemechaniki        1MW,  z  tym  że  dla  każdego  z    
 

            elementów  wchodzących  w  skład    
 

            obwodów nie mniejsza niż 10MW     
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   Sprawdzenie  wartości Dokładność do  5%  przy  zasilaniu    

   nastawionych   napięciem pomocniczym w zakresie    

       0,8÷1,1 U nom    

   Sprawdzenie funkcjonalne Zgodnie  z  przyjętym  programem Nie rzadziej niż raz w 
       działania układów telemechaniki roku   

10 Układy  pomiarowo- Pomiar rezystancji izolacji Rezystancja izolacji nie mniejsza niż Nie rzadziej niż co 5 lat 

 ruchowe      1M,  z  tym  że  dla  każdego  z    
       elementów  wchodzących  w  skład    

       obwodów nie mniejsza niż 10M    

   Sprawdzenie parametrów Dokładność do 2,5 %    

   ruchowych       

11 Układy sterowania  Pomiar rezystancji izolacji Rezystancja izolacji nie mniejsza niż Nie rzadziej niż co 5 lat 

       1M,  z  tym  że  dla  każdego  z    
       elementów  wchodzących  w  skład    

       obwodów nie mniejsza niż 10M    

   Sprawdzenie funkcjonalne Zgodnie  z  przyjętym  programem Nie rzadziej niż raz w 
       działania   układów   sterowania   i roku   

       sygnalizacji    

      

12 Ochrona  Pomiar  napięć  rażeniowych Zgodnie  z  przepisami  w  sprawie Nie rzadziej niż co 5 lat 
 przeciwporażeniowa dotykowych   ochrony przeciwporażeniowej    

 w rozdzielniach          

 1)Elektroenergetyczn         

 e          

 rozdzielnie o         

 napięciu          

 znamionowym          

 wyższym od 1 kV, a         

 niższym od 110 kV          

13 Linie   o   napięciu Pomiar napięć i obciążeń Zgodnie  z  przepisami  w  sprawie Nie rzadziej niż co 5 lat, 
 znamionowym  do 1     obciążeń prądem przewodów i kabli w miarę możliwości w 

 kV       okresie największego 

        obciążenia  

       
   Sprawdzenie skuteczności Zgodnie  z  przepisami  w  sprawie Nie rzadziej niż co 5 lat 
   działania środków ochrony ochrony przeciwporażeniowej    

   przeciwporażeniowej      

   Pomiar rezystancji uziemień     

   roboczych i ochronnych     

14 Instalacje o napięciu Pomiar napięć i obciążeń Zgodnie  z  przepisami  w  sprawie Nie rzadziej niż co 5 lat, 
 znamionowym  do 1     obciążeń prądem przewodów i kabli w miarę możliwości w 

 kV       okresie największego 

        obciążenia  

   Sprawdzenie skuteczności Zgodnie  z  przepisami  w  sprawie 1) Instalacje na 

   działania środków ochrony ochrony przeciwporażeniowej otwartym powietrzu albo 

   przeciwporażeniowej   w  pomieszczeniach o 

   Pomiar rezystancji uziemień  wilgotności   względnej 
   roboczych i ochronnych  około 100%, o 
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  Sprawdzenie  ciągłości    temperaturze powietrza 

  przewodów  ochrony    wyższej od +35C lub o 
  przeciwporażeniowej     wyziewach żrących – nie 

        rzadziej niż raz w roku, 

        2)Instalacje   w 

        pomieszczeniach o 

        wilgotności   względnej 

        wyższej  od  75%  do 

        100%, zapylonych oraz 

        zaliczanych do kategorii 

        I, II, i  III 

        niebezpieczeństwa  

        pożarowego lub I, II, i III 

        zagrożenia  ludzi  –  nie 

        rzadziej niż co 5 lat  

        3) Instalacje w 

        pozostałych   

        pomieszczeniach  – nie 

        rzadziej niż co 5 lat  

  Pomiar   rezystancji izolacji Odpowiadające  wymaganiom  przy 1)Instalacje w   

  przewodów roboczych przyjmowaniu instalacji do pomieszczeniach  

  instalacji   eksploatacji   o  wyziewach  żrących 

        lub zaliczanych do  

        kategorii  I,  II,  i  III 
        niebezpieczeństwa  

        pożarowego  lub 

        kategorii I, II, III 

        zagrożenia  ludzi  –  nie 

        rzadziej niż raz w roku 

        2) Instalacje na 

        otwartym powietrzu albo 

        w pomieszczeniach o 

        wilgotności   względnej 

        wyższej  od  75%  do 

        100%;  o temperaturze 

        powietrza  wyższej  od 

        +35C lub zapylonych – 
        nie rzadziej niż co 5 lat, 
        3) Instalacje w 

        pozostałych   

        pomieszczeniach  – nie 

        rzadziej niż co 5 lat  
 
 
 
 

Kwalifikacja budynków i pomieszczeń ze względu na zagrożenia dla ludzi zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03-11-1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 

1. ZLI – budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie 
w grupach ponad 50 osób,  

2. ZLII – budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności 
poruszania się, 
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3. ZLIII – szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, 
otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może 
przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne. 

 
 
 

3. SPIS DOKUMENTÓW STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 KV 

 

1) Protokół przekazania stacji (odbiór techniczny), 

2) Projekt techniczny, 

3) Projekt budowlany, 

4) Uzgodnienia ZUD: mapa + opinia, 

5) Inwentaryzacja geodezyjna i powykonawcza, 

6) Opis stacji, 

7) Karta inwentarzowa stacji, 

8) Schemat ideowy stacji, 

9) Plan lokalizacji uziomów, 

10) Wykaz części zamiennych, 

11) Odpowiedni sprzęt BHP(dielektryczny), 

12) Plan usytuowania stacji, 

13) Mapa z danymi w TD numerem stacji, 

14) Protokół z badań i pomiarów (elektrycznych) pomontażowych: 

· Protokół z pomiaru oporności uziemienia, 
· Protokół z pomiaru próby napięciowej stacji, 


· Protokół z pomiaru rezystancji izolacji oszynowania i urządzeń (rozdzielnica SN, 

nn, transformator), 
· Protokół z pomiaru transformatora, 
· Protokół z pomiaru napięć rażenia, 
· Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu uziemienia roboczo-ochronnego, 

15) Protokół z odbioru części budowlanej stacji, 

16) Oświadczenie wykonawcy o zabezpieczeniu antykorozyjnym, 
17) Atesty na aparaturę,  
18) Dziennik bodowy,  
19) Oświadczenie kierownika robót (inspektora nadzoru) elektrycznych, że roboty zostały 

wykonane  
z godnie z dokumentacją techniczną, Polskimi Normami, Przepisami Budowy 
Urządzeń Elektroenergetycznych jak również z aktualnym stanem wiedzy technicznej. 
Ponadto oświadczenie, że zastosowane materiały i urządzenia posiadają stosowne atesty. 

 

 

Propozycje związane z dalszą eksploatacją stacji transformatorowych. 

 

Zamawiane materiały elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 
2002r. o systemie zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360) jak również dyrektywie nN 
73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 93/68/EWG  
Zamawiane urządzenia muszą znajdować się na liście wyrobów dopuszczonych do 
stosowania w RWE STOEN. 
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Dokumentacja techniczno – ruchowa urządzenia 
Rozdzielni RGnn 
 

 

Urządzenie jest wykonane i zamontowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60439-1 
 

Instalowanie urządzenia 
Instalowanie urządzenia należy wykonać według projektu zleceniodawcy. 
Ogólne warunki eksploatacji, przeglądów i konserwacji  
Urządzenie powinno być eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacji opracowaną przez projektanta i 
zatwierdzoną przez użytkownika. Instrukcja ta powinna określać procedury i zasady wykonywania 
czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzenia.  
Instrukcja eksploatacji powinna uwzględniać aktualny stan prawny, a w szczególności obowiązujące prawo 
energetyczne. Integralną częścią instrukcji powinna być niniejsza dokumentacja techniczno- ruchowa. 
Przeglądy i konserwacja 
Przeglądy i konserwacje zainstalowanej aparatury należy przeprowadzać zgodnie z dokumentacją techniczną tej 
aparatury, opracowaną przez producentów. 
Oględziny należy wykonywać nie rzadziej niż: 
- pełne raz w roku 
- skrócone dwa razy w roku  
Oględziny skrócone – należy sprawdzić : 
 
Stan zewnętrzny aparatury, napędów łaczników, izolatorów i głowic kablowych (jak występują ). Działanie 
przyrządów kontrolno-pomiarowych. Gotowość ruchową układów sygnalizacji ,automatyki i zabezpieczeń. 
Stan urządzeń towarzyszących ( baterii akumulatorów, urządzeń sprężonego powietrza, prostowników itp.) 
Stan sprzętu ochronnego i przeciwporażeniowego. 
 
Oględziny pełne – należy sprawdzić : 
Obejmują czynności wymienione przy oględzinach skróconych, a ponadto sprawdzenie: 
Wskazań przyrządów pomiarowych rejestrujących liczby zadziałań wyłaczników, odgromników itp. 
Stanu konstrukcji wsporczych, kanałów kablowych, fundamentów. 
 
Ochrony odgromowej i przeciw-porażeniowej oraz innych urządzeń określonych w instrukcji eksploatacji. 
Sprawdzenie ciągłości przewodów uziemniających, pomiary napiecia dotykowego i krokowego, pomiary 
skuteczności zerowania (jesli wymaga), pomiary rezystancji izolacji mostów i kabli, sprawdzenie stanu 
połaczeń śrubowych głownych torów prądowych. 
 
W trakcie przegląd torów biegunów głównych szczególnie należy zwrócić uwagę na stan i wygląd elementów. 
Jeśli któryś z odcinków toru zmienia barwę oznacza to że następuje w tym miejscu nadmierne przegrzewanie 
się połączenia toru. W takim przypadku należy  
niezwłocznie poinformować o tym fakcie producenta. 

 
Wszystkie zalecenia i przeglądy należy ustalić z zleceniodawcą i opracować harmonogram 
przeglądów, tak aby nie kolidował z funkcjonalnością obiektu. 


