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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot zamówienia 

Dostawa , montaż oraz podłączenie nowej jednostki o mocy 250 kVA agregatu prądotwórczego wraz z 
układem SZR na terenie Ogrodu Botanicznego w Powsinie oraz wykonywanie w czasie trwania 
gwarancji okresowych przeglądów, oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na eksploatacje.  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
prac wymienionych w pkt. 1.2. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru prac może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem prac, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji prac, niezbędne do uzyskania 
wymaganego standardu i jakości tych prac. 

1.3 Przedmiot i zakres prac budowlano-elektrycznych ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac elektroenergetycznej w zakresie dostawy , montażu oraz podłączenie nowego agregatu 
prądotwórczego wraz z układem SZR oraz wykonywanie w czasie trwania gwarancji okresowych 
przeglądów, oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na eksploatacje. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1. 

Przedmiotem  niniejszego zamówienia w zakresie wykonania prac  których dotyczy specyfikacja, 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  

− Przygotowanie podłoża pod jednostkę ( zespół prądotwórczy ) 

− Rozładunek oraz  montaż / kotwienie zespołu prądotwórczego 

− Dostarczenie, montaż  i podłączenie układu SZR, Agregat prądotwórczy, złącza kablowego 
ZK-5 )  

− Dostarczenie, montaż pełnego okablowania  

− Ułożenie, wprowadzenie i podłączenie kabla od Rozdzielnicy stacyjnej RN-W w istniejącej 
stacji transform. do Szafy SZR 

− Ułożenie , wprowadzenie i podłączenie kabla od proj. Szafy SZR do złącza istn. ZK-7 
stanowiącego wydzielone obwody zasilane z Agregatu prądotwórczego 

− Ułożenie , wprowadzenie i podłączenie kabla od istn. złącza ZK-7 stanowiącego 
wydzielone obwody zasilane z Agregatu prądotwórczego do złącza kablowego ZK-5 
projektowanego w punkcie demontażu starego agregatu – kabel ziemny typu YAKXS 
4x120mm2 / trasa 100m/ kabla=130m 

− Zapewnienie paliwa potrzebnego do przeprowadzenia rozruchu agregatu oraz prób 
odbiorowych 

− Zapewnienie sprawdzenie połączeń, uruchomienie i szkolenie przez serwis producenta 

− Badanie izolacji nowych odcinków kabli nn-0,4kV 

− Badanie pomontażowe nowo zainstalowanej jednostki  

− Badanie rezystancji uziemienia 

− Wykonanie instrukcji współpracy ruchowej oraz wykonanie projektu wykonawczego dla 
PGE 

1.4 Zakres prac objętych Specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla prac związanych 
z remontem, budową oraz demontażem urządzeń elektroenergetycznych i elektrycznych na terenie 
Obrodu Botanicznego  w miejscowości Powsin 

Zakres prac obejmuje: 



− wykonaniem wszelkich prac pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 
prace ziemne, murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu in-
stalacyjnego itp.) w gruncie kat. III-IV 

− wykonanie wykopów; przewiertów  

− montaż fundamentów / płyt zbrojonych żelbetowych pod zespół prądotwórczy 

− montaż elementów zespołu prądotwórczego 

− montaż i podłączenie urządzeń wyposażenia zespołu prądotwórczego (Układ SZR i 
rozdzielnice nN,) 

− wprowadzanie i podłączanie kabli pod zaciski przełączników , rozłączników, wyłączników  

− montaż szafy Układu SZR  

− montaż złącza kablowego ZK-5 

− ułożenie kabla nn w ziemi   

− montaż uziemień 

− badanie pomontażowe zespołu prądotwórczego 

− wykonaniu pomiarów i prób odbiorczych. 

− uruchomienie 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące  wykonania prac 

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6. Określenia podstawowe, definicje: 
 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako 
definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów przedstawionych w projekcie. 
 

Stosowane: 
ST  Specyfikacja Techniczna - zawiera ogólne wymagania stawiane pracom 

objętych zamówieniem. 
SST  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Aprobata techniczna  dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych 
wymagań. 

Deklaracja zgodności  dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
danego materiału tub wyrobu. 

Certyfikat zgodności  dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfiku-
jącą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
badanego materiału lub wyrobu 

Sieć elektroenergetyczna  zespół połączonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych 
przeznaczonych do przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej; 

Stacja elektroenergetyczna transformatorowa  zespół urządzeń elektroenergetycznych, 
umieszczona w jednym miejscu w prefabrykowanej obudowie żelbetowej lub 
metalowej,  posadowionej na gotowym lub zbudowanym indywidualnie 
fundamencie lub konstrukcji,  przeznaczona do przetwarzania, transformacji 
parametrów użytkowych sieci (napięcie) i/lub rozdzielania energii elektrycznej; 

Układ SZR autonomiczny zestaw niskonapięciowym, którego funkcją jest automatyczne 
załączanie rezerwowego źródła zasilania elektrycznego w przypadku zaniku 
zasilania podstawowego 

Agregat prądotwórczy ( autonomicznymi zespół do wytwarzania energii elektrycznej ) -  
urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu 
składające się z prądnicy synchronicznej , silnika spalinowego, rozdzielnicy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie_elektryczne
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C4%85dnica_synchroniczna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_spalinowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozdzielnica_elektryczna


elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych 
umieszczanych na wspólnej konstrukcji metalowej. Agregaty są  

 
Rozdzielnia  zespół urządzeń rozdzielczych (łączniki, szyny zbiorcze itp.) o określonym 

napięciu, umożliwiających dokonywanie czynności łączeniowych pomiędzy 
liniami, transformatorami i/lub innymi urządzeniami elektrycznymi, będący 
częścią stacji elektroenergetycznej lub tworzący stację rozdzielczą;  

Rozdzielnica  urządzenie stosowane w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych, 
zazwyczaj prefabrykowane, składające się z aparatów elektrycznych wraz z 
ich połączeniami, izolacją, elementami konstrukcyjnymi i osłonami,  
zawierający zespół aparatury wraz z obudową odpowiednio dobranej i połą-
czonej w bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania 
urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. 

 
Kabel elektroenergetyczny  rodzaj przewodu elektrycznego izolowanego, jedno- lub 

wielożyłowego, otoczonego wspólną powłoką, przystosowanego do 
przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

Elektroenergetyczna linia kablowa  kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w 
układzie wielofazowym albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z 
osprzętem ułożone są na wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń 
elektroenergetycznych. 

Trasa kablowa pas terenu lub przestrzeń w której są ułożone jedna lub więcej  linii kablowych. 
Napięcie znamionowe kabla  określa najwyższe napięcie znamionowe międzyprzewodowe w 

przypadku prądu przemiennego linii, w której może on pracować, dla której 
został zaprojektowany i wykonany 

Kanał kablowy kanał w stropie, podłodze lub w ziemi przykryty płytami zdejmowalnymi, 
przeznaczony do układania w nim kabli, nie przystosowany do poruszania się 
obsługi w jego wnętrzu, 

Skrzyżowanie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 
linii kablowej na płaszczyznę odniesienia przecina lub pokrywa jakąkolwiek 
część rzutu innej linii kablowej lub innego obiektu podziemnego, albo 
naziemnego lub przeszkód naturalnych na tę sama płaszczyznę 

Zbliżenie  miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami 
kablowymi, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza 
niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania 
przegród lub osłon zabezpieczających i nie występuje skrzyżowanie 

Osłona linii kablowej  konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem 
spowodowanym działaniem czynników zewnętrznych 

Odległość pozioma  odległość między rzutami prostopadłymi elementów na płaszczyznę 
poziomą; 

Odległość pionowa  odległość między rzutami prostopadłymi elementów na płaszczyznę 
pionową; 

 

Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej  zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych 
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 

Obwód odbiorczy instalacji elektrycznej  część instalacji elektrycznej odbiorczej,  znajdującej 
się za ostatnim zabezpieczeniem przetężeniowym instalacji (patrząc od strony 
zasilania) i służącym bezpośrednio do zasilania odbiorników, grup 
odbiorników lub gniazd wtykowych. Głównymi elementami obwodów instalacji 
elektrycznej są przewody (tory prądowe) umożliwiające przesyłanie energii 
elektrycznej, łączniki manewrowe umożliwiające załączenie i wyłączenie 
obwodu oraz zabezpieczenia chroniące elementy obwodu przed 
skutkami zakłóceń, jakie mogą wystąpić w instalacji lub w odbiornikach. 

Fundament  element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń 
budowli, wykonany z betony,  żelbetu lub z innego materiału zagłębiona w 
ziemi, służąca do utrzymania konstrukcji budowli, szaf lub masztów w pozycji 
pracy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozdzielnica_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przew%C3%B3d_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zabezpieczenie_przet%C4%99%C5%BCeniowe&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odbiornik_energii_elektrycznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniazdo_elektryczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tor_pr%C4%85dowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85cznik_manewrowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82%C3%B3cenie_(elektroenergetyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odbiornik_energii_elektrycznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Element_konstrukcyjny


Szafa oświetleniowa  urządzenie rozdzielczo -sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 
oświetleniowe. 

Stopień ochrony IP  określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed doty-
kiem elementów Instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał 
stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 
odpowiednia obudowa. 

Klasa ochronności  umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa  ochrona części przewodzących dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 
1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
wykonywania prac. 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 prac albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

1.11 Ochrona i utrzymanie prac. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do prac od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac, do wydania potwierdzenia zakończenia prac 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać prace do czasu odbioru końcowego. 

1.12  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji techniczno – ruchowej  dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 



− spełniania tych samych właściwości technicznych, 

− przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych 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 nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu urządzeń, sieci instalacji elektroenergetycznej i 
elektrycznej  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych) . 

2.2.1 Obudowy 

Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są 
elementem instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod 
napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do 
wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego 
umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i 
przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. 

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka 
referencyjna. 

Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała 
obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę 
deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic 
niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). 

Podczas przygotowywania obudowy i wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty 
składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod 
łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, 
zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie 
zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. 
Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz 
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stoso-
wać odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 



Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 
60446:2004. 

2.2.2 Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący 
prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia 
wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź 
deklarację zgodności. 

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, 
które wymieniane są jako marka referencyjna. 

Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą : szyn poprzez zaciski szynowe, 
szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) 
mm należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm  należy montować końcówki kablowe 
wg instrukcji producenta. 

2.2.3 Elementy mocujące rozdzielnice 

Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie 
zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub 
aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 

Podstawowe sposoby montażu : 

− zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 

− osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania 
przygotowane w obudowie), 

− przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji 
wsporczej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
Materiały użyte do budowy powinny być dostarczone na budowę z  następującymi dokumentami: 

− certyfikatem lub deklaracją zgodności, 

− wytycznymi stosowania materiału wg producenta, 

− podstawowymi informacjami BHP i przeciwpożarowymi. 
Podczas przyjmowania na budowę materiałów przeznaczonych do budowy wykonawca powinien 

sprawdzić kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę. Materiały, które zostały 
przyjęte na podstawie powyższego sprawdzenia, powinny być składowane zgodnie z warunkami ich 
przechowywania. 

Uwaga: 
Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż wskazane w projekcie budowlanym pod 

warunkiem, że materiały te posiadają nie gorsze parametry techniczne niż materiały wskazane w 
Załączniku Nr 1 OPZ. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera budowy o proponowanych 
zmianach materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wyroby i materiały te producentów krajowych 
lub zagranicznych powinny posiadacz aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności 
uprawniające do stosowania w Polsce. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inżyniera budowy. 

2.3 Składowanie materiałów 

Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Materiały przeznaczone do budowy winny być dostarczone na 
budowę bezpośrednio przed ich wbudowaniem.  Kable należy przechowywać na bębnach. Końce kabli 
należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie 
dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  

Osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 
opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznym oraz 
zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 



3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie 
prac zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru prac, w terminie przewidzianym umową. 

4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość prac i właściwości przewożonych materiałów. Przy załadunku, przewożeniu i 
rozładunku wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz 
przepisy BHP. 

Podczas transportu materiałów na budowę, należy zachować ostrożność aby nie doszło do 
uszkodzenia. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu na możliwość uszkodzenia 
izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: -15°C oraz -5°C. 

Agregaty prądotwórcze  lub ich elementy konstrukcyjne należy przewozić zgodnie z instrukcjami i 
zaleceniami producenta. 

Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5 Wykonanie prac 
Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz podłączy Agregat prądotwórczy o mocy 250kVA w oparciu 

o  dokumentację techniczno - ruchową producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
prac zgodnie z umową, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, 
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Kable   należy układać zgodnie z wytyczną przez geodetę trasą.  Kabel należy układać na 
głębokości 0,8m na podsypce z pisaku o grubości 10 cm. Wzdłuż trasy przebiegu należy ułożyć folię 
oznaczeniową TO ESN  w kolorze czerwonym  i TO ENN w kolorze niebieskim. W celu zapewnienia 
ochrony przeciwprzepięciowej wzdłuż trasy przebiegu należy ułożyć bednarkę FeZn 30x4mm lub 
wykonać uziomy punktowe i uziemić obudowę.   

6 Kontrola jakości prac 
Celem kontroli prac będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli wykonywanych prac. Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę prac z 
częstotliwością zapewniającą, że prace wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. 
Kontrolę związaną z budową urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w  ST pkt. 1.3 należy 
prowadzić w czasie wszystkich faz prac instalacyjnych. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy prac zostały spełnione. 

Kontrola jakości prac powinna obejmować: 

− Sprawdzanie zgodności wykonywanych prac z dokumentacją techniczno – ruchową 
producenta  i stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin. 

− Sprawdzenie materiałów i urządzeń użytych do budowy polega na porównaniu wymogów 
określonych w dokumentacji projektowej w tym: na podstawie dokumentów określających 
jakość wbudowanych materiałów i urządzeń oraz porównaniu ich cech z normami 
przedmiotowymi, aprobatami i atestami producentów i bezpośrednio przez porównanie na 
budowie 

− Badania i próby odbiorcze wybudowanych  elementów sieci i instalacji polegają na 
wykonaniu pomiarów odbiorczych rezystancji uziemienia, pętli zwarcia, izolacji przewodów. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy je usunąć i ponownie wykonać pomiary 
odbiorcze. 

7 Odbiór prac 
Rodzaje odbiorów prac 
W zależności od odpowiednich ustaleń, prace podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi prac zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 



W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele 
Wykonawcy. 

 

7.1 Odbiór prac zanikających i zakryciu ulegających 

Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór prac zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru prac dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

7.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części prac. Odbioru częściowego 
prac dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru prac dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

7.3 Odbiór końcowy prac 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. O całkowitym zakończeniu prac oraz gotowości do odbioru końcowego 
Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi 
w terminie ustalonym w umowie. 

Odbioru końcowego prac dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania prac z 
kosztorysem ofertowym i szczegółową specyfikacją techniczną. 

7.4 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8 Obmiar prac 
Po wykonaniu prac będzie/nie będzie* sporządzany kosztorys powykonawczy, a więc obmiar prac 

nie ma zastosowania. 

9 Podstawa płatności 
Podstawa płatności oparta jest na zasadach zawartych w umowie 

10 Przepisy związane. 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. nr 54, poz. 348 z późniejszymi 
zmianami), 

− Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U. nr 93, poz. 623 z 2007 r.) 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2016 r. 
poz. 124) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735). 

− Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. 

− Warunków technicznych wydanych przez  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa 

− Wizji lokalnej. 

Polskie normy: 

− SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

− PN-IEC 60364 /norma wieloarkuszowa/ Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.  



− PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

− PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego Inne wyposażenie Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe 

− PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o 
napięciu wyższym od 1 kV (oryg.). Wprowadza: EN 50522:2010 [IDT].  

− PN-EN 61936-1:2011/AC:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 
napięciu wyższym od 1 kV − Część 1: Postanowienia ogólne (oryg.). Wprowadza: EN 61936- 
1:2010/AC:2011 [IDT]. 

− P-SEP-E-0001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

− N-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

− PN-EN 60909-0 – Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Obliczanie 
prądów. 

− PN-EN 60529 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).) 

− PN-EN 50102 - Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 
zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) 

− PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

− PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

− PN-HD 60364-4-442 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewniania 
bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego 
napięcia. 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

− PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia. 
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-EN 62471 - Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych  

− PN-EN 55015 - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych 
wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne 

− PN-EN 61547 - Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące 
kompatybilności  elektromagnetycznej 

− Oraz zgodnie z wymaganiami PBUE. 

− PN-EN 61000-3-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy 
dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający 
odbiornika ≤ 16 A) 

− PN-EN 61000-3-3 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy 
dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w 
publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o 
fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo 

− Raychem     „Osprzęt kablowy dla elektroenergetyki” 

− Tele - Fonika Kable   „Kable i przewody elektroenergetyczne” 

11 UWAGI: 
Przy realizacji prac należy: 
Wszelkie prace na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych wykonać w porozumieniu i pod 

nadzorem służb PGE Dystrybucja Oddział Warszawa RE-Konstancin Jeziorna  
 
W czasie prowadzenia prac należy przestrzegać przepisy BHP.  Prace prowadzić w sposób 

wykluczający zagrożenie i utrudnienie ruchu Wytyczenie i inwentaryzację linii należy zlecić 
uprawnionemu geodecie Wejście w teren uzgodnić z właścicielem terenu. Po zakończeniu prac teren 
doprowadzić do stanu pierwotnego 



12 MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH POJEDYNCZEGO 
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

Agregat zabudowany w obudowie wyciszonej, wyprodukowany z podzespołów pochodzących z 
UE; 

 

AGREGAT 250KVA  

Moc maksymalna E.S.P. [kVA] / [kW] 275,0 / 220,0 

Moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kW] 250,0 / 200,0 

Prąd znamionowy P.R.P [A] 361,0 

Częstotliwość [Hz] 50 

Napięcie [V] 400 

Wymiary D x S x W [mm] 3650 x 1512 x 2226 

Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] 97 

Ciśnienie akustyczne z 7m LPa [dBA] 68,1 ± 2,1 

Rodzaj paliwa Diesel (EN 590) 

Emisja Splin Stage II 

Zużycie paliwa  

50% [l/h]   32,1 

75% [l/h]  43,8 

100% 
[l/h] 54,3 

54,3 

110% 
[l/h] 59,8 

59,8 

Pojemność stand. zbiornika paliwa [l]  410 

Autonomia dla obciążenia 100% [h]   7,6 

Instalacja sterowania silnika[V]  24 

Wanna retencyjna na  110% płynów 

  

  

Sygnalizator dźwiękowy awarii 
 

 

Przycisk Awaryjnego Zatrzymania  

Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy  

  

  

SILNIK / PRĄNICA  

Napięcie znamionowe [V] 400 

Współczynnik mocy (cos φ) 0,8 

Moc silnika netto [kW]  219 

Obroty (obr/min.) 1500 

Układ paliwowy common rail 

Moc znamionowa [kVA]  250,0 

Regulacja obrotów  elektroniczna 

Ochrona  IP 23 

Konstrukcja  jednołożyskowa 

Połączenie z silnikiem  bezpośrednie 

Klasa wykonania  G3 

Technologia  bezszczotkowa 



Podtrzymanie prądu zwarciowego  270% 10s 

Klasa izolacji  H 

Instalacja [V]  24 

Zawartość harmonicznych THD[%]  2,5 

Regulacja napięcia  DVR, cyfrowy 

Pomiar napięcia  3 fazy 

Dokładność regulacji [%]  +/- 0,25 

Zasilanie AVR  uzwojenie pomocnicze 

Pomiar  ciśnienia oleju 

 Temperatury silnika 

 Poziomu paliwa 

Akumulator rozruchowy 2x180Ah 

Ładowarka akumulatora  

Wyłącznik mocy agregatu  400A; 3P 

Cewka wybijakowa  wyłącznika generatora 

  

STEROWNIK  

Szafa sterownika  IP 54 

Intuicyjny interfejs graficzny  

Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem  

Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora  

Pomiar wartości prądu  w 3 fazach 

Pomiar wartości napięcia  sieci i generatora 

Pomiar mocy  czynnej, biernej i pozornej 

Licznik energii  czynnej i biernej generatora 

Licznik czasu pracy  

Pomiar napięcia akumulatora  

Pomiar poziomu paliwa  

Ochrona generatora  (częstotliwość, napięcie, asymetria, 
przeciążenie) 

Darmowy system do podglądu parametrów agregatów  

Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do 
podglądu floty agregatów 

 

Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail 
(wymagany moduł IL-NT GPRS lub IB-Lite) 

 

Dyrektywy i normy:  
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE  
Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/WE  
Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/WE  
Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE  
Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE  
ISO 8528-1:2005, PN-ISO 8528-5:2013 
PN-EN ISO 8528-13:2016  
PN-EN 60204-1 
 

 



  

UKLAD SZR  

SZR – 400A autonomiczny zestaw niskonapięciowym, 
którego funkcją jest automatyczne 
załączanie rezerwowego źródła zasilania 
elektrycznego w przypadku zaniku zasilania 
podstawowego 

Mikroprocesorowy programowalny kontroler sterowania 
układem SZR 

Integruje 3-fazowy układ automatycznego 
wykrycia awarii sieci, układ sterowania 
załączeniem agregatu prądotwórczego wraz 
z trójfazową kontrolą generowanego przez 
agregat prądotwórczy napięcia, oraz moduł 
sterowania przełączaniem łączników układu 
SZR 

Tryby pracy - możliwość wyboru Manualny lub Automatyczny 

Przełącznik Trójpołożeniowy przełącznik z napędem 
silnikowym wykluczający jednoczesne 
zamknięcie toru zasilania z sieci i toru 
zasilania z agregatu.  Trójpołożeniowy 
przełącznik zapewnia brak możliwości  
pojawienia się w sieci napięcia wstecznego 

Posadowienie Agregat należy  posadowić  na  płycie 
fundamentowej zbrojonej  o wymiarach 
4300 x 1800  która zapewni przeniesienie na 
podłoże całkowitego ciężaru agregatu, 
niezmiennego wzajemnego położenia silnika, 
generatora i urządzeń współpracujących oraz  
zapobieganie przenoszeniu się wibracji na 
sąsiednie konstrukcje i budowle 

 
Dopuszczalne obciążenie gruntów w 

[kPa]  
skała lita, grunt nasypowy zbity  482  
glina zwięzła, żwir, piasek gruby  386  
piasek średni luźny, glina                 193  
piasek drobny luźny                                    

96.4  
glina miękka                                       

  96,4   
 

 
 

• Wysoka jakość, niezawodność.   

• Grzałka bloku silnika  

• Szybkie przyjęcie obciążenia. 

• Przygotowany do współpracy z układem SZR. 400A z napędem silnikowym sterowanym ze 
sterownika agregatu. 

• Przystosowany do pracy ręcznej lub automatycznej.  

• Antykorozyjne powłoki: rama- Zr, obudowa – Zr, Al- Zn.  



13 Wymagania dotyczące dostawy i montażu 

− Przygotowanie podłoża pod jednostkę ( zespół prądotwórczy ) 

− Rozładunek oraz  montaż / kotwienie zespołu prądotwórczego 

− Dostarczenie, montaż i podłączenie układu SZR 

− Dostarczenie, montaż pełnego okablowania  

− Zapewnienie paliwa potrzebnego do przeprowadzenia rozruchu agregatu oraz prób odbiorowych 

− Zapewnienie sprawdzenie połączeń, uruchomienie i szkolenie przez serwis producenta 

− Badanie izolacji nowych odcinków kabli nn-0,4kV 

− Badanie pomontażowe nowo zainstalowanej jednostki  

− Badanie rezystancji uziemienia 

13.1 Dobór nastaw czasowych: 

  
 

  

L
.p. 

Sym
bol 

Opis funkcji Nastawa  

[
-] 

[-] [-] [s] 

1 T1 Opóźnienie reakcji na zanik napięcia zasilania z 
sieci 

30s 

2 T2 Opóźnienie reakcji na powrót napięcia zasilania z 
sieci 

120s 

3 T3 Opóźnienie reakcji na zanik napięcia z generatora 1s 

4 T4 Opóźnienie reakcji na pojawienie się napięcia z 
generatora 

10s 

5 T5 Opóźnienie załączenia Q1 1s 

6 T6 Opóźnienie załączenia Q2 1s 



14 Oprzewodowanie 

− Połączenie nowo zainstalowanej jednostki Agregatu Prądotwórczego z układem SZR 

− Połączenie układu SZR z istniejącą stacją transformatorową i złączem kablowym ZK-7 

− Wybudować złącze kablowe ZK-5( 5 x RBL-250A ) w miejscu zdemontowanego Agregatu 

− Połączenie (ułożenie kabla, wprowadzenie i  podłączenie) ZK-7 stanowiącego wydzielone obwody 

zasilane z nowego Agregatu prądotwórczego ze złączem kablowym  ZK-5 projektowanym w  miejscu 

zdemontowanego starego Agregatu prądotwórczego  - kablem YAKXS 4x120mm2 – o długości trasy 

=100m / kabla 130m 

 
UWAGA! 
Oprzewodowanie całego zestawu ( Rozdzielnica RN-W - Agregat prądotwórczy -  Układ SZR -   złącze ZK-7) 

wg. DTR producenta Agregatu 

15 Obudowa wyciszona 

Jako obudowę wyciszoną rozumie się zabudowę samonośną, umożliwiającą przenoszenie całego 
urządzenia, wykonaną z profili i blach stalowych zgodnie z normami dla tego typu konstrukcji stalowych tj. PN-
EN ISO 5817, PN-EN ISO 15614 oraz PN-EN ISO 9606. Zabudowa powinna być przygotowana i pomalowana w 
sposób zapewniający odpowiednia zabezpieczenia antykorozyjne i odporność na warunki atmosferyczne 
zgodnie z normą PN-EN ISO 12944. Ne dopuszcza się obudów montowanych na obiekcie wokół rządzeń które 
nie pozwalają na przenoszenie urządzeń w całości. 

16 Próby odbiorowe 

Dostarczony i zainstalowany kompletny agregat w obudowie dźwiękoszczelnej na obiekt, musi przejść pełne 
próby odbiorowe. Przedmiotowe próby odbywają się w obecności przedstawicieli Zamawiającego.  Celem prób 
jest potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania całej jednostki.  

16.1 Minimalne wymagania względem prób: 

− Sprawdzenie działania alarmów i zabezpieczeń 

− Sprawdzenie podstawowych parametrów zespołu prądotwórczego ( w tym sprawności elektrycznej, 

hałasu  w obudowie dźwiękoszczelnej ) deklarowanej przez producenta 

− Sprawdzenie poprawności działania wentylacji i układu chłodzenia zainstalowanego w obudowie 

dźwiękoszczelnej , 

− Pomiar hałasu przez niezależnego akustyka 

− Pomiar emisji spalin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


