
Zespół Szkół
Licealnych i Technicznych Nr i
a2-52a Warszawa, ul. Wiśrriowa 56
te| 22 646 44 99, fax 22 646 45 aO

Opis przedmi otu zamówienia

,Wyko nanie usłu g i pr zeglądów instalacj i e l ektry cznej i pioruno chronne j
w zakresie stanu sprawności połączeń, osptzętu, zabezpieczeń i środków ochrony
od porazen, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacii i aparatów
w obiektachZespołu Szkół Licealnych i Technicznych t:lt1."

1. Przedmiot zamówienia należywykonać zgodrtie i

a) ustawą z dnia7 lipca1994r. Prawo budowlane (Dz.U .2017 .1332 z póź.zrn.)
b) innymi przepisami i normami, w Ęm PN-HD 60364-6:2016-07 i PN - EN 62308-
1;2011,.

2, Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie 5 - letniego przeglądu
instalacji elektrycznej i odgromowej budynków Zesp oŁu Szkół Licealnych
Technicznych nr 1, poprzez

1) Oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej (sprawdzenie wizualne
instalacji elektrycznej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji
i ułozenia przewodów, osprzętu, zabezpieczeńi środków ochrony od
porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.);

2) Badanie ochrony pt zed porazenie m pT zez samoczynne wyłączenie;
3) Badanie r ezy stancji izolacji obwodów;
4) Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów;
5 ) Sprawdz enie p oprawno śc i dziaŁania wyŁączników r ó żnicowo prąd owyc h.
6) Badania wyłączników głównych prądy
7) Badanie skuteczności instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

3. Powyższy ptzeglądnależy ptzeprowadzić w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
4. CharakterysĘka obiektów:
1) Budynek główny szkoły- 5 kondygnacji naziemnycĘ budynek administracyjny,

działalność edukacyjna. budynek główny -budynek posiada instalację
odgromową-16 zacisków, posiada oświetlenie ewakuacyjne, w budynku
głównym znajduje się rozdzielnia główna prądu.
a) Napięcie i układ sieci zasilającej 400Y /230W, ukł.TT
b) Napięcie i układ sieci w instalacji wewnętrznej 3x230V / 400V, ukł.TT
c) Przewody ochronne typu: YDY, YDYp, YKY, LgY, HDGs, NKGs
d) Wy łąc zniki r ó znic owo-pr ąd owe : ET I E F I 6 - 4; ET I EF 16 -2;KZS-4 M C32; I(ZS-2M

81,6; KZS-2MB13;KZS-2M 86; Hager CD44U
e) I1ość tablic:49
0 IIość gniazd (z poprzedniego protokołu) : 1647
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symbol/numer

pańer oom, gospodarczo-technicme 9 cęntrala telefoniczna

parter oom. administracvino-biurowe 10

parter PRACOWNIłwarsztat praktycznej nauki zawodu 11 oracownia - frezarki

parter PRACOWN Iłw ar sńat pr alły cznej nauki zawqdu Iż pracownia - tokarki

parter oom. administracvino-biurowe 13 pomlęszczenle wynaImowane

parter MAGAZYN/schowek/skład/przechowalni a 16 magzynnarzędzi

parter PRACOWNIA komputerowa 1,7 oracownia komputerowa

pańef PRACOWNlA komputerowa 18 pracownia komputerowa

partęr PRACOWNIA/walsźat prakWcznei nauki zawodu 19 oracownia oraktvcznei nauki zawodu

parter insta] aci e/przvłą czal |iczniki 20 r oz dl: ęlnia elektrvczna

parter oomieszczenie socialne/rekraacyine 21 szatnia pracownicza męska

parter Domięszczęnię soci alne/rekraacyine 22 szatnia pracownicza damska

Darter

harcórvka/samorząd/szkolne organizacje społeczne/redakcja
itD, . , 2,3 samorzad uczniowski

Darter instalacie l pr zyłącza/ |icznlki ż4 węzel centralnego ogrzelr ania

oarter MAGAZ YN/schowek/skład/przechowalnia 25 pom, magazynowe

parter MAGAZYN/schowek/skład/przechowalnia ż8 pom. magivynowe

part9r SALA GIMNASTYCZNłhaIa sportowa 29 siłownia

parter portiemia,/ochrona/monitoring/recepcj a 31 portiemia

parter oom. gospodarczo-technicmę 10a pomieszczenie konserwatorów

parter komunikacia - korytarzlho1ll przedpokói hol główny

Darter komunikacia - schody/klatka schodowa
klatka

schodowa strona południowa

parter komunikacia - schodv/klatka scl,todowa

klatka
schodowa strona Dółnocna

parter komunikacia - schody/klatka schodowa
klatka

schodowa środkowa

pańer komunikacia - korrtarz/holl/przedpokói koryĄnz strona południowa

parter komunikacia - korytarzlho]r|l przedpokói korltarz Strona północna

parter komunikacia - koMarżholl/przedpokói łacznik wviścię na boisko szkolne

pańer SZATNlłprzebięralnia,/gaIderoba szatnra szatnia uczniowska

parter sANITARlAT Wc strona południowa

parter SANITARIAT Wc strona połnocna

parter komunikac i a - k orytw zJholl / pr ze dp okó j wc w holu głównym



l
Dietro pom. administracyine - dlrektor/wicedłręktor l00 oomieszczenie wicedvrektora

1

nietro oom. administracvino-biurowe l0l kadry
1

niefro nom- administracvino-hitrrowe I02 Dom. adm. kier. sosoodarczv

1

ni eiro Dom. administracvine - dwektor/wicedwęktor l03 pom. adm. W-ce d\Tektor
l

nietro pom. administracyine - sekretariat l04 sekretariat uczniowski
1

niefro pom. administracyine - sekretariat l05 sekretariat dyrektora

1

ni etro pom. administracvinę - dvrektor/wicedvreklor 106 pomieszcznie dyrektora szkoły

l
oietro pom. administracyino-biurowe l07

pom. adllinistracy, jne sekratrza
szkołv

1

ni etró nom posnodarczo-techniczne 108
w}pożyczalnia pomocy
dvrlaLźvcznvch

1

nietro gabinet specialisty (medyczny) l09 sabinet pomocv przedmedvcznei

1

Diętro

pom. administracyjne - pracownicy administracyjni lub
oedagosiczni oełniacv funkcie l10

pomieszczenie kierorvnika zajęć
prakt,

1

nietro PRACOWNLĄ komputerowa lll oracownia komoutefowa

1

nietro aIchiWum 112 pom. adm. - archiwum

1

nietro nom- administracvine - dvrektor/wicedvrektor 1l3 Dom. adm. - wicedvrektor
1

pietro SALA DYDAKTYCZNA 114 sala iezykowa
i

n i etrn SALA DYDAKTYCZNA l l5 sala jęzvkolva

l
nietro SALADYDAKTYCZNA II6 sala ięzykowa

1

plętro pomieszczenie soci alne/rekraacyine 117 pomięszcznie socialne

l
nietro

pom. administracyjne - pracownicy administracyjni lub
oedasoeiczni oełniacv funkcie 118 kierownik ksźałcenia prakĘczznego

l
oietro PRACOWNIłw ar sńat pr akty cme i nauki zawodu 119 pracownia automatvki i sterowania

1

oietro PRACOWNIłwarsźat praktycznei nauki zawodu lż0
prac. elektroniki cfrowej i
analosowei

l
piętro PRACOWNIłwarsźat prakWcme| nauki zawodu l2]l

pracorvnia prjektowania komp. i
CNC

l
nietro pom. administracvino-biurowe lż3 Dom, Wvnalmowane

l
niętro oom. administracvino-biurowe l24 nom wnalmow2ne

1

nietro pom. administracy jno-biurowe I25 pom, wl,najmowane
1

nietro pom. administracvino-biurowe lż6 pom. wynalmowane

l
oietro PRACOWNIA komputerowa l27

prac. montżu i diagnostyki
konrnttterórv

1

piętro pom. administracyino-biurowę 128 pom. \łrynalmowane

1

nieiro PRACOWNlłwarsztat pral<tyczne,j nauki zawodu 129 prac. elektr. i proiekt. ukł. elektr

l
nietro pRAcowNwwarsżat praktycznei nauki zawodu 130 pracownia elektrotechniki

fr&



l
SALADYDAKTYCZNA ll0A

pracownia pneumatyki i
elektroDneumawki

l
piętro Dom. administracyino-biurowe 114 A egzaminy maturalne i zawodowe

1

nietro
Z APLECZE s al i dydaktycmej/pracowni/warsźatu
praktycmei naŃi zawodu l l9a zaplecze sali 1 19

l
nietro

Z APLECZE sal i dydaktycznej/pracowni/warsźatu
prŃtycznei naŃi zawodu l 30a zaplecze sali 130

1

oietro komunikacia - schody/klatka schodowa klatka schodowa strona południowa

l
Diętro komunikacia - schody/klatka schodowa klatka schodowa strona północna

1

nietro komunikacia - schody/klatka schodowa klatka schodowa środkowa

1

nietro komunikac i a - korvtar z l holl l or zedpokói korytuz strona południowa

l
nietro komunikacia - koMarz/holl/przedpokói korńarz strona północna

l
nietro SANITARIAT Wc strona oołudniowa - wwaimowane

1

nietro SANITARIAT wc damski strona północna

l
oietro SANITARIAT lvc nręski strona północna

ż piętro SALADYDAKTYCZNA 200 sala dydaktyczna

2 piętro SALADYDAKTYCZNA 201 sala dvdakwczna

2 piętro ookói nauczvcielski 202 nokói nauczvcielski

2 piętro aul a/audl.torim/sala wi dowiskowa,/teatralna./konferencyjna ż04 sala konferencyina

2 piętro SAl.A DYDAKTYCZNA ż05 sala dydaktyczna

2 piętro Dom, sosDodarczo-tęchnicme 206 pom. komputerowe/ksero

2 piętro SALA DYDAKTYCZNA 207 sala dydakĘczna

2 piętro SALADYDAKTYCZNA 208 sala dvdakwczna

2 pietro SALA D\.DAKTYCZNA 209 sala dvdak8czna

2 piętto źvwienie - SKLEPIK/bufet/bar/kiosk ż10 kuchnia bufetu szkolnego

2 piętro zwvienie - SKLEPIKńufet/barlkiosk 210 stołowka bufet szkolny

2 piętro aul a/audytorim/sala wi dowiskowa/teatralna/konferency.jna ż1| aula - sala projekcyjna

2 piętro SALADYDAKTYCZNA 2,1ż sala dydaktyczna

2 piętro SAIADYDAKTYCZNA żl) sala dydaktyczna

2 piętro sablnet sDecialistv/ookói diagnostvcznv/sala terapeutyczna 2l4 pedagog szkolny

2 piętro biblioteka 215 zaolecze biblioteki

2 piętro sabinet snecialistv/nokói diasnosNcznv/sala tęraDeutvczna ż16 sala terapeutyczna

2 piętro biblioteka 218 biblioteka

2 piętro biblioteka ż19 czltelnia

2 piętro komunikacia - koMar/holl/orzedpokói hol przv bufecie

2 piętro komllnikacia - korńarz/holl/nrzedookói ho1 strona południowa

2 piętro komunikacia - koMarz/holl/przedpokói hol strona północna

2 piętro komunikacia - schody/klatka schodowa klatka schodowa klatka schodowa strona polnocna

2 piętro komunikacia - schodylklatka schodowa klatka schodowa klatka schodowa strona polnocna

2 piętro komunikacia - schody/klatka schodowa klatka schodowa strona południowa

/brć
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2 klatka schodowa

ż piętro komunikacia - korytarz,ĄollipqęcĘqĘi kor}tarz strona południowa

2 piętro komunikacia - korvtarz/ho1l/przedpokói korytarz strona północna

2 piętro SANITARIAT wc strona południowa

2 pietro SANITARIAT wc damski strona północna

2 piętro SANITAR1AT wc męski strona północna

3 piętro PRACOWNIA komputerowa 300 Parcownia grafiki i aplikacji inter.

3 oiętro PRACOWNIA komputerowa 301 nracownia komputerowa

3 pigtro SALADYDAKTYCZNA 30ż sala dydaktyczna

3 piętro SALA DYDAKTYCZNA 303 sala dydaktyczna

3 piętro PRACOWNIA komputerowa 304
pracorvnia s.vstemórl operacyjnych
Linux

3 piętro PRACOWNIA komputerowa 305 oracownia komputerowa

3 piętro PRACOWNIłwarsztat praktycznej nauki zawolĘ 306 oracownia technologii i pomiarow

3 piętro SALA DYDAKTYCZNA 308 sala ięzykowa

3 piętro SALA DYDAKTYCZNA 309 sala dydaktyczna

3 piętro SALADYDAKTYCZNA 310 sala dydŃWczna

1 nietro SAIADYDAKTYCZNA 3l l sala dvdaktyczna

3 piętro SAIADYDAKTYCZNA 3l3 sala dydakWczna

3 piętro SALADYDAKTYCZNA 314 salajęzykowa

3 piętro SALADYDAKTYCZNA 3l5 sala ięzykowa

3 piętro SALA DYDAKTYCZNA 16 sala ięzykowa

3 piętro SALA DYDAKTYCZNA 3l l sala ięzykowa

3 piętro SALADYDAKTYCZNA 3l8 sala ięzvkowa

3 piętro SALA DYDAKTYCZNA 3l9 sala jęzl"kowa

3 piętro SALADYDAKTYCZNA 3ż0 sala jęzl,kowa

3 piętro oom. sosoodarczo-tęchnicmę 301a serwerownla

3 piętro
Z APLECZE sal i dydaktycznej/pracowni/warsźatu
oraktvcmei nauki zawodu 30l A zaoleczę sali 301

3 pietro
Z APLECZE sali dydakĘcznej/pracowni/warsźatu
praktvcznei nauki zawodu 302a zaplęcze sali302

3 piętro SALA DYDAKTYCZNA 303 a sala iezvkowa

3 piętro
Z APLECZE sal i dydaktycznej/pracowni/warsźatu
prakWcznei nauki zawodu 306a zaoleczę sali 306

3 piętro
Z APLECZE sal i dydaktycznej/pracowni/warsźatu
oraktvcmei naŃi zawodu 3 08a zaplecze sali 308

3 piętro komunikacia - koMarzłloll/przedpokói hol strona południowa

3 piętro komunikacia - korytarz/holl/przedpoką hol strona północna

3 piętro komunikacia - schodv/klatka schodowa klatka schodowa strona pofudniowa

3 piętro komunikacia - schody/klatka schodowa klatka schodowa strona północna

3 piętro komunikacia - schody/klatka schodowa klatka schodowa środkowa

3 piętro komunikacia - korr,tarzlholI/przedpokói korytarz strona południowa

3 piętro komunikacia - kontarżholl/przedpokói kor_vtarz strona północna

3 piętro SANITARIAT lvc chłopców strona południowa

3 piętro SANITARIAT wc chłopców strona północna

Wł



SANlTARlAT

4 piętro PRACOWNIA komputerowa 400 oracownia komputęrowa

4 piętro PRAcoWNtA komputerowa 10l pracownia komputerowa

4 oietro SALADYDAKTYCZNA 40ż sala dydaktycma

4 piętro PRACOWNIA komputerowa ,103 pracownia komputerowa

4 piętro SALA DYDAKTYCZNA 104 sala dydakWczna

4 pietro SALA D\.DAKTYCZNA 406 sala dydaktyczna

4 piętro SAIA DYDAKTYCZNA 407 sala dvdaktyczna

4 piętro pomieszczenie socialne/rekraacyine 408 pom, socl alne sprzataczęW pr alnia

4 oiętro SALA DYDAKTYCZNA 409 sala dydaktyczna

.1 piętro
pomieszczenie do ZAJĘC
RUCHOW YCH/taneczn_vch/rytmiki. . 4l0 sala do ówiczeń sportowych

4 piętro SALA DYDAKTYCZNA 4II sala dvdakwczna

4 piętro PRACOWNIA komputerowa 412
pracownia sieciolł""-ch systemów
onerac

4 piętro PRACOWNIA komputerowa 413 oracownia Droiekt. i inst. sięci int.

4 piętro SALA GIMNAS TYCZNłhala sportowa 416 sala gimnas8czna

4 piętro SALA DYDAKTYCZNA 4I,7 sala igzykowa

4 piętro
Z APLECZE s ali dydaktycznej/pracowni/warsztatu
oraktvcznei nauki zawodu 402a zaplecze sali 402

4 piętro PRACOWNtA ięzvkowa 403 A sala ięzykowa

4 piętro SALA DYDAKTYC]ZNA 101a sala dydaltyczna

4 pietro
Z APLECZE s ali dydaktycznej/pracown i/warsźatu
oraktvcmei nauki zawodu 406a zaplecze sali 406

4 piętro
Z APLECZE sali dydaktycznej/pracowni/warsźatu
praktycznei nauki zawodu 407a zap|ęczę do 407

4 nietro
7, APLECZE sali dydaktl,czne.j/pracorvni/warsztatu
praktycznei nauki zar.vodu 4IZa zaplęczę sali 41ż

4 piętro SZATNIłprzebieralnia,/garderoba 116a SZatnia

4 piętro komrrnikacia - koriarz lho11 l nrzednokói hol strona pofudniowa

4 pigtro komunikac i a - k owtarzlholl l one dp okó i hol strona południowa

4 piętro komunikacia - schodv/klatka schodowa klatka schodowa strona południowa

.1 piętro komunikacia - schody/klatka schodowa klatka schodowa strona połnocna

4 piętro komunikacia - schody/klatka schodowa klatka schodowa środkowa

4 piętro komunikacia - korńarz,/hoil/nrzednokói korytarz strona nnhldniowa

4 piętro komrlnikacia - korńarz.lholllnrzerinokói korytarz strona północna

4 piętro SANITARIAT wc chłopców strona południowa

4 piętro SANITARIAT wc chłopców strona północna

4 oietro SANITARIAT wc dziewcząt strona południowa

4 piętro SANITARlAT wc dzięwczat strona północna

2) Budynek ,A" - budynek parterowy, wolnostoiący częściowo podpiwniczony. Budynek
pehri funkcję użyteczności publicznej w z przeznaczeniem na salę gimnastyczną wtaz
zapleczem. W podpiwniczeniu znajduje się szatnie a także polńeszczenie techniczne,

6



węzeł ciepłowniczy, kuźnia i
opraw. W budynku znajduje

spawalnia. Instalacja
się wyłącznik prądu.

oświetlenia ewakuacyjnego ok. 9

I1ość gniazd (z popfzedniego
.ołtl 1,4|,

3) Budynek ,,C" budynek parterowy budynek parterowy, wolrrostojący Budynek pehri

funkcję użyteczności publicznej w z przeznaczeniem na salę gimnastyczną wraz

zapleczem. Budynek posiada instalację piorunochronną 8 zaCiSków kOntrOlnYCh,

wyłącznikgłówny prądu. IIość gniazd (zpoprzedniego protokołu: 9)

1 Węzeł CO

l SZATNIłprzebieralnia/garderoba szatnia

1 SANITARIAT wc chłopców

l Pomieszczenię gospodarcze

1

komun ikacj a - korytu zl ho|| l przedpokój komunikacja - korytarzJholl/przedpokój

pańer PRACOWNIłwarsźat praktycme_j nauki zawodu kuźnia

parter PRACOWNIłwarsźat praktycznei nauki zawodu spawalnia

pańęr ookói nauczvcięlski pokói nauczycieli

parter SALA DYDAKTYCZNA sala gier

parter komunikacia - koMarżholl/przędpokói kory,larz

parter pokói nauczycielski ookói nauczvcieli

parter SANITARIAT nrvsZnlce

parter komunikacia - koMarzlholl/przedpokói przedsionek

parter SALA D\.DAKTYCZNA sala gier

parter SZATNWprzebieralnia/garderoba sZatnla

pańer SANlTARiAT wc chłopców

parter SANITARIAT wc dziewcząt
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4) Budynek ,,D" budynek parterowy
Budynek częściowo wyłączony zażytkowania. I1ość obwodów elektrycznych -
21. Posiad a vlyłącznik główny prądu.

lnformacje dodatkowe
Ptzed zŁożeruem oferĘ zaleca się przeptowadzenie wizji lokalnej każdego
z obiektów oraz zapoznanie się z protokołami z wykonanych przeglądów.
Wykonawca po zakończentu każdego z ptzeglądów stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia sporządzi protokół. Dla każdego wskazanego
budynku/obiektu należy sporuądzić osobny protokół. Do protokołu naleŻy
doŁączy ć kserokopię posiadanych uprawnień.
Protokół pr zeglądu instalacj i elektrycznej w treści winien zaw ier ać m. in. :

a) datę wykonania przeglądu, nr protokołu;
b) oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres);
c) dane techniczne urządzeńużyĘchdo oględzin i dokonania pomiarów

wraz z iŃorrnacją z oględzin instalacji elektry cznej;
d) wynik pomiarów dlaposzczególnych punktów w pomieszczeńach

(pozytyumy / negaĘwny);
e) tabelary czne zestawienie posz czegóIny ch pomiarów dla części wspólnych

(klatki schodowe, piwnice, strych itp.wraz ziŃormacjąz oględzin
instalacji elektrycznej, tablic itd.)

0 tabelary czne zestawienie pomi ar ów rezystancj i izolacji w obwoda ch wr az
z wynikiem (pozyĘwny /negatywny);

g) tabelar y czrre zestawienie pomiaró w v,ryłączników róznicowo pr ądov,ry ch z
wynikiem (pozyĘwny / negaĘwny);

h) wykaz usterek i nieprawidłowości - określenie zaleceń pokontrolnych

ł informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej
eksploatacji;

j) Protokół powinien posiadać podpis uprawnionej osobowy
przeprow adzanĄ kontrolę.

k) dokumentację z wykonanych pomiarów należy sporuądzićw: - wersja
papierow ej - 2 egz. - wersja elektronic zna - 1, egz. ( zapis na jednym
nośniku CD lub DVD)

5)

6)

7)


