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Specyfikacja techniczna dla zadania   

zasilania i sterowania roletami elektrycznymi 
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Lubinie 

 

I Przedmiot i zakres zadania         

1. Cel zadania  

Przesłona powierzchni szklanych na obiekcie sportowym w trakcie prowadzenia imprez sportowych lub widowiskowych 
 
Cele pośrednie 
- podniesienie komfortu w odbiorze widowiska, 
-poprawienie estetyki, 
- ograniczenie kosztów eksploatacji ( mniejsze nagrzewanie mniejszy wydatek klimatyzacji). 
 

2. Warunki wynikające ze stanu istniejącego 

 
Obiekt wzniesiony w 2014 r przez firmę SKANSKA S.A. na bazie projektu architektonicznego 
opracowanego przez pracownię Archimedia Poznań. Konstrukcja budynku żelbetowa, dachu kratownica stalowa. 
Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie w czerwcu 2014 r. 
W elewacji południowej , wschodniej i zachodniej zabudowana jest aluminiowa stolarka okienna, w której montowane będą rolety 
zaciemniające. 
Obiekt wyposażony jest w instalację BMS opartą na aparaturze Eaton 
Na poziomie 0 znajdują się rozdzielnica główna  RG 0,4 kV w układzie TN-C-S  o prądzie znamionowym  
In= 2500A oraz rozdzielnica dla potrzeb BMS- RZS-06   wyposażona w sterownik Siemensa PXC 100D. 
 

3. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia  

- opracowanie i zatwierdzenie projektu wykonawczego, 
- doposażenie rozdzielnicy RG w aparaturę zabezpieczającą, 
- ułożenie wlz do zasilania rozdzielnic zasilająco sterujących TSR1- i TSR 2, 
- montaż rozdzielnic zasilająco sterujących dla rolet TSR1 i TSR2, 
- montaż niezbędnych tras kablowych, 
- doposażenie sterownika BMS, 
- ułożenie instalacji zasilającej i sterującej, 
- montaż rolet, 
- pomiary parametrów elektrycznych, 
- rozbudowa oprogramowania BMS dla potrzeb sterowania roletami z wizualizacją, 
- uruchomienie systemu sterowania , 
- wykonanie przejść pożarowych, 
- odtworzenie uszkodzonych elementów. 
 
Zadanie obejmuje wykonanie wszystkich prac ujętych w ST oraz tych , które nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania zadania ( zadanie wykonane pod klucz ). 
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4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia 

Montaż rolet odbywać się będzie w Hali Widowiskowo Sportowej w Lubinie ul. Odrodzenia,  59-300 Lubin . 
 

II Wymagania szczegółowe realizacji robót 

1. Wymagania szczegółowe realizacji 

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje : 
 

1. Opracowanie projektu na montaż, zasilanie i sterowanie rolet, 
2. Projekt musi uwzględniać wszystkie wymagania i wytyczne zapisane w niniejszej specyfikacji, 
3. Projekt musi być wykonany na bazie aktualnych podkładów architektonicznych, 
4. Aparatura, wyłączniki i kable muszą być dobrane do wielkości prądów nominalnych odpływów i mocy zwarciowej, 
5. W celu zachowania unifikacji rozwiązań należy stosować aparaturę i urządzenia już stosowaną na obiekcie, 
6. Zachować protokół komunikacji BMS 
7 Wykonany projekt ma zawierać: 

- schematy zasadnicze oraz montażowe połączeń wewnętrznych i przyłączeń obwodów, 
- widok elewacji rozdzielnicy z zainstalowaną aparaturą , 
- wykaz materiałów i urządzeń( oznaczenie, producent, typ dane techniczne), 
- trasy kablowe, album wszystkich kabli ( nr kabla, trasa skąd/dokąd, typ kabla, ilość żył, przekrój), 
- lokalizacja zamontowanych urządzeń i aparatury na obiekcie, 
- opracowanie nowych algorytmów sterowania, 
- uzupełnienie  bazy danych w systemie wizualizacji i sterowania Siemens o nowe sygnały, 
- opracowanie  nowych schematów synoptycznych-wizualizacja, 
- dokumentacja ma być wykonana wg metody adresowej. 
 
1.2 Demontaż urządzeń  
 
Demontaże będą wykonywane zgodnie uzgodnionym projektem wykonawczym i z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem 
prac. 
Do czasowego demontażu przewidziano czynne oprawy elektryczne 0,4 kV w obrębie holu wejściowego. 
 
1.3 Wymagania dla montażu aparatury w RG 
 
Rozłącznik bezpiecznikowy pąd znamionowy 63A typ SG7 133   szt.2 
Wkładki bezpiecznikowe Gg 25A      kpl. 2 
 
Aparatura i przewody dostosowane do wytrzymałości zwarciowej. 
Pola mają być opisane zgodnie ze wzorem stosowanym przez Zamawiającego . 
 

1.4 Wymagania dla rozdzielnic TRS-1 i TRS-2 
 
 Rozdzielnice w wykonaniu naściennym o stopniu ochrony IP 30, typ obudowy  BP-O-800/12-c Eaton w kolorze istniejących 
rozdzielni. 
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Tablica TSR 1  

Lp. Typ Producent Ilość (szt)  

1 Przekaźnik PIR8-024DC RELPOL 10  

2 
Rozłącznik bezpiecznikowy  Z-SLS/CB/3 

EATON 5 
 

3 Stycznik Z-SCH230/25-40 EATON 10  
4 Wyłacznik CLS6/B10/1P EATON 2  
5 Wyłacznik CLS6/C6/1P EATON 163  
6 Wyłacznik CLS6/B6/1P EATON 3  
7 Rozłącznik IS-40/3 EATON 1  
8 Ochronnik SPC-S-20/280/4 EATON 1  
9 Obudowa BP-0-800/12c EATON 1  

10 Listwa zaciskowa ZUG WAGO 11  

Tablica TSR 2  

Lp. Typ Producent Ilość  

1 Przekaźnik PIR8-024DC RELPOL 10  

2 
Rozłącznik bezpiecznikowy            Z-SLS/CB/3 

EATON 5 
 

3 Stycznik Z-SCH230/25-40 EATON 10  

4 Wyłacznik CLS6/B10/1P EATON 2  
5 Wyłacznik CLS6/C6/1P EATON 139  
6 Wyłacznik CLS6/B6/1P EATON 3  
7 Rozłącznik IS-40/3 EATON 1  
8 Ochronnik SPC-S-20/280/4 EATON 1  
9 Obudowa BP-0-800/12c EATON 1  

10 Listwa zaciskowa ZUG WAGO 11  
 

1.5 Wymagania dla rozbudowy rozdzielnicy RZS-06  
 

Tablica RZS-06  
Lp. Typ Producent Ilość  

1 Karta wyjściowa DO TXM1.6R SIEMENS 3  

2 Listwa zaciskowa ZUG WAGO 22  

 
1.6 Obwody wtórne , systemy sterowania i wizualizacji 
 
Wszystkie pola rozdzielnic Wykonawca wyposaży zgodnie z wymaganiami zapisanymi wg niniejszej specyfikacji . Układy połączeń 
i realizowane funkcje muszą być zgodne z istniejącymi standardami 
 
 
1.7 Wymagania stawiane roletom 
 
Wszystkie rolety wyposażone w napędy 1 fazowe 230 V ~50 HZ. 
 
Montaż do profili aluminiowych, za pomocą wkrętów 2x4xfi 6. 
Skrzynka o stopniu ochrony IP 44, obudowa lakierowana w kolorze RAL 9006 . 
Charakterystyka napędu rolety:  
Napięcie zasilania   230 V ~50 Hz, 
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Prąd     0,45 A 
Jednostkowy pobór mocy do  105 W  
Prędkość obrotowa   17 1/min 
Automatyczne ustawienie obu punktów krańcowych 
System rozpoznawania przeszkód przy ruchu w dół z funkcją cofnięcia 
Ochrona przeciążeniowa przy ruchu w górę ( przymarznięcie, przytrzymanie) 
Łagodny dobieg do górnego odboju 
Automatyczne wyrównanie długości osłony 
 
Typ tkaniny (osłony) blackout Phifer USA kolor szary STONE; RAL zbliżony do 7045; włókno szklane powlekane PVC –   
nieprzeźroczysty, zaopatrzony w system Zipscreenów, umieszczonej w zamkniętej  kasecie. 
 
 
Prowadnice - wahliwe, profile boczne o płaskiej powierzchni, w prowadnicy prowadzić osłonę zaopatrzoną w  system   
Zipscreenów zapewniający całkowite zaciemnienie powierzchni bocznych, napięcie bocznych krawędzi tkanin   
minimalizujący ugięcia i zmarszczki. 
 
Rolety montować nad sobą, będą opierać się o siebie w następujący sposób: prowadnice – mają specjalną zaślepkę tworzywową 
AZSZ od spodu i ona przylegać będzie do następnej rolety; Materiał niczego nie dotyka bo zamontowany jest w belce dolnej która 
będzie się stykać z roletą poniżej poprzez specjalną uszczelkę zamkniętą wykonaną z EPDM . 
 

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1 Roleta szer=1575mm wys=2275mm szt. 4 

2 Roleta szer=1575mm wys=2385mm szt. 4 

3 Roleta szer=1575mm wys=2500mm szt. 8 

4 Roleta szer=2230mm wys=1230mm szt. 2 

5 Roleta szer=2230mm wys=2520mm szt. 2 

6 Roleta szer=2230mm wys=2820mm szt. 2 

7 Roleta szer=2230mm wys=2840mm szt. 2 

8 Roleta szer=2250mm wys=1230mm szt. 2 

9 Roleta szer=2250mm wys=2520mm szt. 2 

10 Roleta szer=2250mm wys=2820mm szt. 2 

11 Roleta szer=2250mm wys=2840mm szt. 2 

12 Roleta szer=2310mm wys=1230mm szt. 10 

13 Roleta szer=2310mm wys=2820mm szt. 10 

14 Roleta szer=2310mm wys=2840mm szt. 10 

15 Roleta szer=2500mm wys=1300mm szt. 34 

16 Roleta szer=2500mm wys=2600mm szt. 34 

17 Roleta szer=2875mm wys=1300mm szt. 2 

18 Roleta szer=2875mm wys=2600mm szt. 2 

19 Roleta szer=2895mm wys=1300mm szt. 2 

20 Roleta szer=2895mm wys=2600mm szt. 2 

21 Roleta szer=3200mm wys=1230mm szt. 2 

22 Roleta szer=3200mm wys=2520mm szt. 2 

23 Roleta szer=3200mm wys=2820mm szt. 2 

24 Roleta szer=3200mm wys=2840mm szt. 2 

    

1.8 Gospodarka kablowa 
 
Dla prowadzenia kabli należy wykorzystać istniejące trasy kablowe. 
W przypadku uszkodzenia istniejących tras kablowych, lub braku możliwości prowadzenia kabli starymi trasami kablowymi 
należy zabudować nowe trasy kablowe. 
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1.9 Wymagania realizacyjne do branży budowlanej 
 
1 Opracowanie projektu wykonawczego budowlanego w zakresie montażu rolet , ułożenia profili dla prowadzenia przewodów , 
przejść przez elementy żelbetowe. 
 
2  Wykonanie montażu rolet i prowadnic  do istniejącej stolarki aluminiowej według projektu wykonawczego budowlanego w 
zakresie: 
- przygotowanie otworów montażowych i przepustów dla prowadzenia przewodów, 
- przygotowanie konstrukcji wsporczych pod trasy kablowe i kable,  
- wykonanie przepustów kablowych w elementach żelbetowych,  
-montaż profili nad górną linią okien dla prowadzenia przewodów, 
-uszczelnienie przepustów kablowych masą o wymaganej odporności ogniowej min. 120 min. 
Na czas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do postawienia rusztowania dla wykonania prac.  
Montaż nowych przepustów kablowych należy wykonać zgodnie  z opracowanym projektem wykonawczym bez naruszenia 
konstrukcji zbrojenia stropu w uzgodnieniu z projektantem.  

1.10  Działania wstępne – przed ofertowe 
  
1 Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejącego, prac pomiarowo- badawczych i innych w fazie 
przedprojektowej, w zakresie niezbędnym dla wykonania projektu oraz określenia szczegółowego zakresu prac i wyceny kosztów 
materiałowych i robocizny. 
 
2 Zleceniodawca umożliwi Oferentom uczestnictwo w wizji lokalnej na obiekcie, który dotyczy przedmiot zamówienia. Osoby 
uczestniczące w wizji lokalnej muszą posiadać odpowiednie ubranie robocze oraz wyposażenie BHP tzn.: 
buty robocze, bluzę roboczą lub fartuch roboczy, kask ochronny, 
Uwaga: Osoby nie posiadające ww. elementów ubrania i wyposażenia BHP nie zostaną dopuszczone 
do udziału w wizji lokalnej 
 
1.11 Jakość materiałów i wykonawstwa 
 
1 Przedstawiciel Wykonawcy wpisuje do Dziennika Prac termin wykonania robót zanikających oraz robót ulegających  
zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przystąpienie do  
sprawdzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. 
 
2 Wykonanie tych robót stwierdza się wpisem do Dziennika prac oraz do karty odbioru etapowego, jeśli wymagają tego  
warunki techniczne wykonania i odbioru robót i inne przepisy. 
 
3 Na polecenie Zamawiającego Wykonawca odkryje każdą część Prac. Jeżeli część Prac zostanie przez Wykonawcę zakryta 
lub usunięta z pola widzenia, a po odkryciu okaże się zgodna z zakresem prac, to koszt poniesiony na skutek zastosowania się 
do polecenia Zamawiającego będzie potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego i rozliczony jak roboty dodatkowe. 
 
4 Przedstawiciel Zamawiającego będzie uprawniony do dokonywania inspekcji, badania materiału i sprawdzania jakości 
wykonawstwa, a także do sprawdzania postępów. Może się to odbywać na terenie należącym do Wykonawcy, lecz tylko w 
godzinach jego pracy. 
  
5 Żadna taka inspekcja, sprawdzenie lub próbowanie nie zwolni Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań Umownych 
 
6 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i ST. 
 
7 Wszelkie materiały i wyroby stosowane na budowie powinny odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich 
stosowania i wykorzystania oraz być stosowane zgodnie z dokumentacją. 
 
8 Wszelkie materiały i elementy dopuszczone do stosowania na terenie prac powinny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty 
i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji. 
 
9 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wyłącznie legalnych materiałów montażowych i wykończeniowych. Wyroby i 
materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane i posiadać znak wytwórcy. Wszystkie urządzenia i 
elementy powinny być dostarczone z atestami i certyfikatami wymaganymi przez polskie prawo. Wykonawca zapewni w ramach 
dostawy komplet dokumentów: 
certyfikaty CE, 
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PZH na materiały tekstylne, 
Oferta powinna zawierać zasady serwisowania proponowanych urządzeń w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze 
szczególnym uwzględnieniem czasu reakcji serwisu na zgłoszenie usterki. 
 
1.12  Wymagania dotyczące technologii – branża elektryczna 
 
1 Warunkiem przystąpienia do robót obiektowych jest uzgodnienie projektu lub jego fragmentu z Zamawiającym, co nie   
zwalnia Wykonawcy odpowiedzialności za wykonane projekty. 
 
2 Prace muszą być wykonywane przez pracowników posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne „E” gr. 1 pkt. 2, 3.  
Dodatkowo prace pomiarowe powinny być wykonywane przez minimum jednego pracownika posiadającego ważne   
świadectwo kwalifikacyjne „D” gr. 1 pkt. 2, 3. 
 
3 Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania: 
 
-Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 03.178.1745). 

 
-Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.04.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 03.91.858). 
 
4 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletu badań pomontażowych obejmujących rozdzielnie w zakresie   
obwodów pierwotnych i wtórnych. 
 
5 Pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych wykonywać przyrządami pomiarowymi spełniającymi wymagania dotyczące   
kontroli metrologicznej. 
 
6 Zastosować aparaturę i osprzęt elektryczny (w tym aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową) zgodną z istniejącymi  
standardami. Dla unifikacji zasadniczych typów stosowanej aparatury i urządzeń elektrycznych wymaga się uzgodnień i   
akceptacji Zamawiającego na etapie projektowania. 
 
7 Zabudowane urządzenia muszą być kompatybilne z istniejącymi u Inwestora 
 
8 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletu badań pomontażowych, do przeprowadzenia prób  
funkcjonalnych w zakresie obwodów sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji. 
 
9 Wykonawca po zakończeniu prac branży elektrycznej zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 
 
- oświadczenie Kierownika Robót (elektrycznych) o zgodności wykonanych prac z dokumentacją wykonawczą, Polskimi Normami,     
  obowiązującymi przepisami, itp., 
- protokoły pomiarowe z wykonanych pomiarów i prób, 
- DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, protokoły kontroli i badań  
 zastosowanych urządzeń i aparatów elektrycznych, kabli oraz osprzętu elektrycznego. 
 
10 Instalacje kablowe (kable elektroenergetyczne, sygnałowe i systemowe) będą spełniać wymagania: PN-76/E-05125. 
 
11 Kable należy dobrać odpowiednio do warunków obciążeniowych, napięciowych, zwarciowych i klimatycznych  
   występujących u zamawiającego, oraz na spadek napięcia (rozruch silników). 
 
12 Wykonawca dokona obrobienia ułożonych kabli, przeprowadzi wszystkie konieczne pomiary, badania i próby, a  
  następnie je podłączy. 
 
13  Kable do silników będą zastosowane z żyłami wielodrutowymi. 
 
14  Wszystkie kable powinny być oznaczone na początku i końcu kabla. Stosować trwałe oznaczniki odporne na różne    
 warunki otoczenia. Na oznaczniku należy umieścić trwale opisy zawierające: 
- oznaczenia kabla, 
- typ i przekrój kabla, 
- początkowy i końcowy adres (oznaczenie rozdzielnicy zasilającej - oznaczenie rozdzielnicy zasilanej), 
- długość kabla, 
- rok ułożenia. 
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Przewody powinny być wyposażone w kostki opisowe (adresowe, kierunkowe) z pełnym adresem macierzystym i  
docelowym umożliwiającym jednoznaczne określenie miejsca ich podpięcia w rozdzielnicach, 
 
15  Nowe kable muszą: 
- być układane w sposób uporządkowany, 
- mocowane do konstrukcji tras kablowych w odległościach minimum 1-no metrowych, 
- muszą być przytwierdzone do tras za pomocą opasek - na pionowych odcinkach, 
- zakończone w sposób chroniący je przed dostaniem się do nich wilgoci, 
- w miejscach przejść przez ściany i stropy muszą być chronione, a więc wykonane w przepustach rurowych; wszystkie   
- miejsca przejść przez ściany i stropy należy uszczelnić masą ognioodporną; nowe kable i półki kablowe w obrębie  
przepustów kablowych oraz przed i za nim należy pokryć powłoką przeciwogniową o grubości 1 mm zgodnie z aprobatą 
techniczną, 
- kable przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami; jako 
osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, korytka blaszane, itp. 
- powinny być prowadzone po trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie technicznym, 
 
16 Trasy kablowe: 
- muszą być wykonane w technologii ocynku ogniowego,  elementy ocynkowane nie będą spawane, 
- powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami,   
- powinny być przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegały w liniach poziomych i pionowych,  
- powinny być prowadzone tak, aby minimalizować niebezpieczeństwo pożaru; 
- konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, - 
powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały. 
- należy zweryfikować i zapewnić ciągłość uziemienia całości konstrukcji tras kablowych, w przypadku stwierdzenia braków 
uzupełnić brakujące uziemienia i połączenia wyrównawcze, 
- odległość pomiędzy sąsiednimi wspornikami nie może być większa niż 3 m 
- rurowe przejścia kablowe powinny być oczyszczone i wygładzone dla uniknięcia uszkodzenia kabla,  
- kable prowadzone przez takie przejścia muszą być umieszczone w ochronnych rurach, 
- wszystkie odcinki metalowych tras kablowych powinny być połączone mechanicznie i elektrycznie. 
Połączenia kablowe i montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras kablowych oraz montażu urządzeń 
pomiarowych i sterowniczych uwzględniając zalecenia Polskiej Normy PN - IEC 60364 “Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych” głównie w zakresie instalacji ochrony przeciwporażeniowej. 
Należy zabezpieczyć antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawędzie tras kablowych. 
Na korytkach kablowych w miejscach zejść z nich kabli muszą być nałożone nakładki, które zapobiegną uszkodzeniu się izolacji 
kabli. 
Kable powinny być prowadzone po zoptymalizowanych trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie technicznym. 
Przepusty kablowe pomiędzy rozdzielnicami a kablownią będą zabezpieczone p.poż. przy użyciu atestowanych mas 
przeciwpożarowych i przegród ogniowych o odporności ogniowej El 120. 
 
1.13 Wymagania dotyczące technologii – branża budowlana 

Prace budowlane wykonać zgodnie z technologią przyjętą w rozwiązaniach projektowych. 
 
1.14 Inne wymagania 

1 Oferent musi zapewnić odpowiednią liczbę pracowników o kwalifikacjach wystarczających do wykonania  przedmiotu  oferty. 
 
2 W przypadku korzystania z podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień i oceny 
poziomu fachowości podwykonawców. 

3 Termin wykonania, harmonogram prac. 

Zgodnie z zapisem Specyfikacji Wykonawca jest zobowiązany do podania szczegółowego harmonogramu wykonania 
poszczególnych elementów składowych całego zapytania ofertowego, w tym: 
- wykonanie projektu, 
- wykonanie prefabrykacji rozdzielnic, 
- prace montażowe w istniejących rozdzielnicach, 
- prace budowlane, montaż rolet i prowadnic 
- dostawy i prace montażowe rozdzielnic, 
- dostawa i ułożenie tras , kabli, 
- uruchomienie zasilania, 
- uruchomienie poszczególnych sekcji rolet , 
- przeprowadzenie prób i sprawdzeń systemowych, 

Rew: AA
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- ruch próbny, 
- szkolenie, 
- wykonania dokumentacji powykonawczej. 
Uwaga: Powyższe zestawienie jest orientacyjne. Wykonawca rozplanuje własną organizację działań  
 

2.  Ruch próbny 

1 Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegółowym. 
 
2 Dla zapewnienia sprawnego Ruchu Próbnego obie strony zapewnią odpowiednią obsługę i wyposażenie. 
 
3 Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w Ruchu Próbnym, w odbiorach częściowych i końcowych. 
 
4 Odbioru Ruchu Próbnego dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani dołożyć należytej 
staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 
 
5 Z czynności odbioru sporządza się Protokół Odbioru Ruchu Próbnego, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru. 
 
6 W przypadku niepowodzenia Ruchu Próbnego z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do wykonania na swój koszt włączając w 
to robociznę, części zamienne, transport oraz inne koszty łącznie z podatkiem VAT takich prac, które spowodują spełnienie 
warunków odbiorowych w trakcie powtórzonego Ruchu Próbnego. W takim przypadku Ruch Próbny zostanie powtórzony w 
terminie jak najwcześniejszym, koszty z tym związane zostaną zrefundowane przez Wykonawcę, gdy Zamawiający o nie wystąpi. 
 

3. Próby Końcowe - Pomiary Odbiorowe 

1 Wykonawca robót zabezpieczy niezbędne wyposażenie (np. sprzęt i urządzenia pomiarowe) do przeprowadzenia prób i odbiorów 
końcowych. 
 
2 W trakcie Prób Odbiorowych Wykonawca wykaże, iż spełnił wszystkie wymagania szczegółowe określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Technicznej i tym samym zrealizował zakres Prac zgodnie z Umową. 
 
3 Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie kompletnych badań, prób i pomiarów elektrycznych po zakończonym montażu, 
niezbędnych do uruchomienia i przekazania zadania oraz dostarczenie protokołów z badań, prób i pomiarów (rezystancji izolacji, 
ochrony przeciwporażeniowej, uruchomienia automatyki sterowania itp.) w wersji papierowej 2egz. oraz w 1 egz. wersji 
elektronicznej. 
 
4 Przed przeprowadzeniem Prób Odbiorowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram Prób do akceptacji. 
 

4. Odbiory Robót 

1 Zakończenie prac będących przedmiotem umowy Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego. 
 
2 Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w ST dokumentów które będą potrzebne do odbioru 
końcowego. 
 
3 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: zaświadczenie właściwych jednostek i 
organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, wyników pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami 
dokonanymi w toku prac. 
 
 4 Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
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5 O osiągnięciu gotowości do Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na 3 dni naprzód w 
formie pisemnej lub e-mail. W ciągu 3 dni od zawiadomienia  Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru. 
 
6 Potwierdzeniem wykonania całego zakresu prac wg Umowy będzie Protokół Końcowego Odbioru Prac ,datą odbioru Prac 
jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego Prac. 
 

5. Wymagania dla personelu kluczowego 

1 Personel kluczowy powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne kat. D i E niezbędne do 
nadzorowania i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych Grupa 1, pkt. 2, 3 do 1 kV  
  
2 Oferent wykaże, że posiada co najmniej 2 pracowników posiadających świadectwa kwalifikacyjne „E" oraz co najmniej 1 
posiadającego świadectwo kwalifikacyjne „D" oraz staż pracy przy realizacji remontów odpowiadających przedmiotowi zamówienia 
przez okres minimum 3 lat. 
 

6. Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty 

1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej 2 egz. i elektronicznej 1 egz..  
 
2 Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie zmiany względem stanu istniejącego. Dokumentacja powykonawcza będzie 
zawierać stan aktualny w chwili przekazania urządzenia do eksploatacji. 
3 Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet wszystkich istotnych 
dokumentów, w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 
technologicznych oraz zastosowanych urządzeń i maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, 
w tym bezpieczeństwa (np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty), a także protokoły odbiorowe oraz badań i 
sprawdzeń. 

 

7. Zarządzanie zadaniem 

Wykonawca prac będzie przekazywał informacje o postępie robót w zależności od potrzeb, przynajmniej raz dziennie rano przed 
przystąpieniem brygady do pracy oraz omówi krótko zakres przewidywanych prac na dany dzień. 

III WYMAGANIA CZĘŚĆ  – OGÓLNA 

1. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót 

1.1 Wymagania realizacyjne 

1 Wszystkie materiały które będą wykorzystane do realizacji robót muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, świadectwa 
jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu prac stanowić będą integralną część 
dokumentacji powykonawczej. 
 
2 Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty: 
- zgodnie z założeniami ST, 
- z profesjonalną starannością, 
- zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska 
Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do 
stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań 
BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp. ) oraz normy 
jakości. 
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3 Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując prace, 
między innymi związane z realizacją zadania. 
 

1.Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót: 

1 Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień. 
 
2 Realizacja robót zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego a zweryfikowaną przez Wykonawcę dokumentacją w formie 
papierowej. 
 
3 Przedstawienie sprawozdania z postępu prac wg wymagań Zamawiającego (1 x na tydzień). 
 
4 Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w 
porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 
 
5 Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 
 
6 Wykonawca przed przystąpieniem do prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji następujące 
dokumenty: 
listę pracowników z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem osób dozoru Wykonawcy i 
określeniem ich funkcji,listę pracowników wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, wykaz sprzętu przeznaczonego 
do realizacji prac, opis organizacji prac. 
 
7 Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie „Zasad dotyczących bhp, 
bezpieczeństwa ppoż. i ochrony środowiska” oraz „Instrukcji Organizacji Ruchu Kołowego i Pieszego na terenie RCS” oraz 
będzie prowadził Prace zgodnie z ww. zasadami. 

8 W przypadku pięciokrotnego nieprzestrzegania przez Wykonawcę w/w przepisów na terenie prac, Zamawiający będzie miał 
prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku będą miały zastosowanie klauzule Umowy o 
karach umownych. 
 
9 Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiającego, usunie każdą osobę zatrudnioną przez niego przy wykonywaniu Prac, 
która zachowuje się w sposób sprzeczny z przepisami BHP i p.poż, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub osób 
trzecich przebywających na terenie prac lub też naraża mienie swoje i innych osób na szkodę lub jego uszczerbek. 
 
10 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć bezpieczne wykonanie prac pożarowo- niebezpiecznych na własny koszt. 
 
11 Wykonawca dostarczy na własny koszt wszelkie urządzenia niezbędne do korzystania z energii elektrycznej, wody, 
sprężonego powietrza i innych mediów niezbędnych dla wykonania zakresu prac. 
 
12 Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie robót. Po ukończeniu Prac 
Wykonawca usunie cały Sprzęt Wykonawcy i pozostawi teren czysty i uporządkowany. 
 
13 Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego, osób  w 
związku z badaniem stanu trzeźwości. 
 
14 Wykonawca dostarczy wykaz pracowników biorących udział przy realizacji prac (zatwierdzony przez Przedstawiciela 
Zamawiającego) celem wykonania identyfikatorów. Wykaz pracowników powinien zawierać następujące dane: 
- imię i nazwisko 
- datę urodzenia 
- imię ojca 
- adres zamieszkania 
- serię i numer dowodu tożsamości 
- nazwę organu administracyjnego wydającego dowód tożsamości 
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- stanowisko 
- przewidywany okres wykonywania pracy na terenie Zamawiającego 
 
15  Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć swoim pracownikom sprzęt ochronny osobistej oraz odzież roboczą niezbędną 
do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

1.3 Organizacja robót remontowo - montażowych: 

1 Wszystkie prace objęte zadaniem będą organizowane zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 
września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz. U. Nr 13.77.492). 
 
2 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy posiadania „pracowników uprawnionych” do wykonywania prac, posiadających 
sprawdzone i właściwe kwalifikacje w zakresie eksploatacji danego rodzaju urządzeń i instalacji energetycznych, potwierdzone 
świadectwem kwalifikacyjnym zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marzec 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 13.77.492)
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1.3.1 Organizacja obszaru prac: 

1 Przez obszar prac rozumie się cały teren na którym będą prowadzone roboty wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym dla 
potrzeb robót. 

2 W ramach organizacji prac Wykonawcy odpłatnie zostanie udostępniona energia elektryczna, woda, energia cieplna, a 
ścieki zostaną odebrane w ramach istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej. 

3 Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do wstępu na teren 
przeprowadzanych prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osoby przez nich upoważnione wg. listy 
przekazanej Wykonawcy. 

4 Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym (np. Państwowa 
Straż Pożarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym. 

1.3.2 Zabezpieczenie terenu robót: 

1 Zamawiający zapewni zabezpieczenie terenu robót w ramach ogólnego zabezpieczenia obiektu  z wykorzystaniem 
istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

2 Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

3 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

części urządzeń zdemontowanych. 

4 Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie 
Zamawiającego. 

1.3.3 Porządek w obszarze przeprowadzanych prac: 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w należytym porządku między innymi poprzez: składowanie         
(w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji prac, składowanie (w wyznaczonych miejscach) na 
paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do dalszej zabudowy, zachowanie porządku po zakończeniu prac 
w każdym dniu. 

1.3.4 Gospodarka odpadami 

1 W wyniku realizacji zadania przewiduje się powstanie odpadów w formie złomu, niewielkich ilości gruzu i zużytego oleju. 

2 Wykonawca będący wytwórcą odpadów, na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21) 
usunie na własny koszt i we własnym zakresie z terenu Zamawiającego wszelkie odpady, które powstaną w związku z 
realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest wytwórcą odpadów metalowych oraz oleju odpadowego i 
zagospodaruje je we własnym zakresie. 

3 Wykonawca dostarczy na plac budowy kontenery do odbioru odpadów. Kontenery muszą być oznakowane nazwą  

4 Wykonawcy oraz nazwą i kodem odpadów. Miejsce ustawienia kontenerów powinno być uzgodnione z przedstawicielem 
Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże odpady innym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów bez możliwości magazynowania tych odpadów na terenie Zamawiającego do czasu ich przekazania innemu 
posiadaczowi. 

5 Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Prac Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przedstawicielowi 
Zamawiającego kserokopii „kart przekazania odpadów”. 

 



Obiekt  HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W LUBINIE 
Inwestor Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. 59-300 Lubin ul. Odrodzenia 28b. 
 
Stadium SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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 1.3.5 Spełnienie norm hałasu 

Nie dotyczy 

1.3.6 Komunikacja podczas realizacji prac: 

1 Dziennik realizacji prac - dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik robót Wykonawcy. 

2 Łączność telefoniczna 

3 W celu zapewnienia sprawnej łączności podczas realizacji prac, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył dozór 
techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem 
do Prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów. 

1.4 Szkolenia 

1 W ramach Umowy i w trakcie prowadzonych Prac Wykonawca zapewni (w porozumieniu z Zamawiającym) takie 
przeszkolenie personelu Zamawiającego, aby był on przygotowany teoretycznie i praktycznie do eksploatacji i utrzymania 
urządzeń począwszy od rozpoczęcia Prac Rozruchowych. 

2 Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. 

3 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie części elektrycznej. 

4 Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie: 

- zapoznania z typowymi usterkami, obsługi, 

5 Szkolenie będzie prowadzone w czasie normalnych godzin pracy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  

6 Wykonawca opracuje rzeczowy i czasowy harmonogram szkolenia z uwzględnieniem podziału na część obsługową, 
eksploatacyjną. 

7 Szkolenie musi zostać zakończone na 3 dni przed rozpoczęciem Prac Rozruchowych. 

1.5 Instrukcje rozruchu, eksploatacji  

Należy sporządzić i dostarczyć w terminach określonych w punktach poniżej instrukcje, zgodne ze standardami 
obowiązującymi u Zamawiającego i zawierające co najmniej niżej przedstawione pozycje. 

1 Instrukcje eksploatacji część ruchowa 

Dostarczenie niżej wymienionych dokumentów w terminie 4 dni przed planowanym przejęciem inwestycji do eksploatacji w 
celu umożliwienia zatwierdzenia przez Zamawiającego i zapoznania się z jej treścią obsługi. 
- charakterystyka techniczna urządzeń,  
- dane liczbowe opisujące parametry urządzeń wraz z dostępnymi i istotnymi kryteriami operacyjnymi w obszarze 
eksploatacji, 
- opis techniczny urządzeń z dodatkowymi parametrami opisującymi pracę urządzeń w warunkach nominalnych, 
-  wykaz zabezpieczeń technologicznych urządzeń/obiektów/instalacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 


