
STE-01 ”INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE  PRZEPOMPOWNI

1.Wstęp

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej  dla zadania: : „Przebudowa przepompowni

ścieków - Zasilanie elektryczne” w Langowie Dz. Nr 10/20, wraz z infrastrukturą techniczną”

1.2. Zakres robót objętych STE- 01

Montaż kabli i przewodów,

Montaż złącza pomiarowego – wyposażenie,

Zasilanie sterownika przepompowni,

Zasilanie oświetlenia zewnętrznego,

Wykonanie otoku uziomowego,

Pomiary

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4

2.Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-„ Wymagania ogólne” pkt.2.

2.2.Stosowane materiały

  1.  Złącze pomiarowe  w obudowie (istniejące)

  2.  Wyposażenie  wg rys.

  3.  Ochronnik

  4.  Rozłącznik  FR101 63A

  5.  Kabel YKY 4 x 6mm2

  6.  Uziom szpilkowy

  7.  Wył. S 301 B10

  8.  Przekaźnik zmierzchowy WZ 200s1

  9.  P344 wył. różnicowy i nadprądowy  25A,  30mA

10.  Kabel YKY 5 x 4mm2

11.  Kabel YKY 3 x 2.5mm2

12.  Oprawa Oświetlenia  50W

13.   Bednarka FeZn 30x4 mm

14.  Materiały pomocnicze

    

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”  pkt.3.

3.2. Sprzęt stosowany

a) drobny sprzęt
b) ciągnik kołowy

c) przyczepa skrzyniowa



4.Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący

transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do załadunku i

transportu, ciężarowe dostawcze.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robót

Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.

6. Kontrola jakości robót

Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,

sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w

niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

7.Obmiar robót

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru rob. podanymi w ST ? Wymagania

ogólne pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w metrach, m2 sztukach, kompletach.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania ogólne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.


