SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:
Adres:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny
ul. Pełczyńska 140, Wrocław

Temat:

Montaż instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku wraz
z osprzętem i instalacja oświetleniowa strychu oraz instalacja
odgromowa.

Inwestor: Gmina Wrocław
reprezentowana przez
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
ul. M. Reja 53-55
50-343 Wrocław

Kod CPV: 45310000-3, 45312300-0,

Opracowanie: Waldemar Dudek, lipiec 2019 r.
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1. Część ogólna
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z układaniem i montażem, a następnie uruchomieniem elementów instalacji
antenowej wraz z instalacją oświetlenia strychu i instalacją odgromową w budynku mieszkalnym
położonym przy ul. Pełczyńskiej 140 we Wrocławiu.

1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania bądź spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot z zakresu robót objętych specyfikacją techniczną
Zakres robót instalacji antenowej obejmuje:
− prowadzenie tras kablowych do anten RTV,
− montaż masztów i wzmacniaczy antenowych,
− prowadzenie tras kablowych do gniazd RTV do i w lokalu mieszkalnym użytkownika,
− prowadzenie tras kablowych zasilających wzmacniacze antenowe,
− prowadzenie tras kablowych zasilających oświetlenie strychu,
− montaż łączników i opraw oświetleniowych,
− montaż gniazd RTV w lokalu mieszkalnym użytkownika,
− prowadzenie tras instalacji odgromowej wraz z robotami towarzyszącymi,
− uruchomienie urządzeń,
− pomiary elektryczne,
− prace wykończeniowe i towarzyszące.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej
w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego
upoważniony przedstawiciel:
− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego
systemu oceny zgodności,
− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds.
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
− oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
− wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
− wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie.
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3. Wymagania dotyczące wykonania robót
3.1. Układanie kabli
Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia
gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.). W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego
ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na
elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu
kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by
na kablu nie tworzyły się węzły ani supły.

3.2. Sposób wykonania instalacji TV
Trasa instalacji antenowej powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urządzeniami.
Montaż instalacji zasilającej 230V wykonać zgodnie z PN-IEC60364-1. Należy zamontować
wzmacniacz antenowy o wzmocnieniu 25-40 db (VHF/UHE) umieszczając go na poddaszu
budynku.
Po zdemontowaniu anten na dachu istniejące kable poprowadzić przez wykonane przepusty na
dachu i wprowadzić do skrzynek ze wzmacniaczami, aby podłączyć indywidualnie każdy
przewód antenowy.
Przewody antenowe – przewód koncentryczny o oporności 75 Ω układać jako instalację
podtynkową od wzmacniacza antenowego (rozdziału sygnału) w rurach instalacyjnych
wprowadzając je do każdego lokalu mieszkalnego i zakończając je gniazdem RTV.
Maszt antenowy należy uziemić, zgodnie z normą PN-EN 62305-2.
Zasilanie wzmacniacza poprowadzić z rozdzielnicy administracyjnej budynku przewodem
YDYp 3x1,5mm2 pod tynkiem.

3.3. Sposób wykonania instalacji oświetlenia strychu
Instalację oświetlenia strychu poprowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych do
belek stropowych przewodem YDY 3x1,5mm2.
Stosować oprawy oświetleniowe strugoodporne i wyłączniki klasy IP 44.

3.4. Sposób wykonania instalacji oświetlenia strychu
Instalację odgromową poprowadzić na uchwytach mocowanych do dachu ceramicznego i
papowego oraz po elewacji stosować uchwyty stosowane do danego rodzaju podłoża.
Na kominach zamontować iglice zgodnie z PN.
Zwody układać na najwyższych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach itp.
Do zwodów przyłącza się wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny,
drabiny.
Na kalenicach dachów stromych pokrytych dachówką ceramiczną lub podobnym materiałem
zastosować uchwyty gąsiorowe o kształcie i wymiarach dostosowanych do szerokości gąsiorów
kalenicowych. Na połaci dachowej stromego dachu zastosować uchwyty mocowane do łat przez
przybicie lub zaczep. Uchwyt podkłada się od dołu po dachówkę, a jego koniec mocuje się do
łaty, na której spoczywa poprzedzająca dachówka.
Można także stosować uchwyty przyklejane do gąsiorów i dachówek. Należy przy tym stosować
odpowiednie mrozo i wodoodporne kleje. Uchwyty przyklejane mają podstawę ceramiczną w
kolorze dachówki, do której jest przytwierdzona część plastykowa z otworem na drut instalacji
odgromowej.
Przewody odprowadzające układać systemem naciągowym na uchwytach osadzonych w podłożu.
Przewody odprowadzające muszą być prowadzone w linii prostej tak, aby zapewniły najkrótsze
połączenie z uziomem.
W miejscu połączenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzające muszą być wyposażone
w zacisk probierczy umieszczony na ścianie lub w studzience pomiarowej. złącza pomiarowe
należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Dla przewodów odprowadzających należy
montować osłony.
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4. Przepisy związane
Akty prawne – ustawy:
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
z późniejszymi zmianami),
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907
z późniejszymi zmianami),
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z
późniejszymi zmianami),
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. nr 178,
poz. 1380
z późniejszymi zmianami),
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 963;
z późniejszymi zmianami).
Akty prawne – rozporządzenia:
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690),
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041
z późniejszymi zmianami),
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz.
1129).
Normy:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42,43 - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
PN-IEC 60364-4-45,473,482- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-53 - Aparatura łączeniowa i sterownicza
PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne
PN-HD 60364-5-56 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa
PN-HD 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie
PN-EN 63305-1 - Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 63305-2 - Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem
PN-EN 63305-3 - Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i
zagrożenie życia
PN-EN 63305-4 - Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach
PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy KOD IP
PN-E-08501 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
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