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1         WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST 

 

            Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i 

Odbioru Robót dla remontu niesprawnych układów wentylacji wyciągowej 

w obiekcie PKiN w Warszawie przy Pl. Defilad 1 w zakresie instalacji elektrycznej. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych i teletechnicznych 

związanych remontem niesprawnych układów wentylacji wyciągowej w obiekcie PKiN 

w Warszawie przy Pl. Defilad 1 w zakresie instalacji elektrycznej. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 i objętych dokumentacją projektową. 

 

1.4     Określenia ogólne 

 

          Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi Polskimi 

Normami i „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”  

 

ST - specyfikacja techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - program zapewnienia jakości 

Bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

 

-Obwód – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i 

chronionych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem.  Obwód składa się z 

przewodów ochronnych (jeżeli są) i związanych z nimi urządzeń rozdzielczych, 

sterowniczych i wyposażenia dodatkowego. Przewód ochronny może być wspólny 

dla kilku obwodów. 

-Trasa instalacji - pas na ścianie, suficie, podłodze lub konstrukcji budynku, w 

którym ułożony jest jeden lub więcej obwodów. 

-Napięcie znamionowe instalacji – napięcie na które instalacja elektryczna lub jej 

część została zbudowana. 

-Osprzęt instalacyjny - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania 

lub zakończenia przewodów i kabli. 

-Osłona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego 

lub ognia. 

-Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w którym 

jakakolwiek część rzutu poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek 

część rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej lub dowolnej instalacji. 

-Zbliżenie - takie miejsce na trasie, w którym odległość między instalacją 

elektryczną, a urządzeniem itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 

danych warunków układania bez stosowania osłon zabezpieczających i w których 

nie występuje skrzyżowanie. 
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-Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okrągłym lub prostokątnym 

przeznaczona do ochrony przewodu izolowanego przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego lub ognia. 

-Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 

zakłóceniowych. 

-Rozdzielnica -  zespół urządzeń elektroenergetycznych składający się z aparatury   

rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej 

przeznaczony do rozdziału energii elektrycznej, łączenia i zabezpieczenia linii oraz 

obwodów zasilających i odbiorczych. 

-Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego 

przed skutkami rozpływu prądu pioruna w urządzeniu piorunochronnym. 

-Przewód uziemiający - przewód łączący przewód odprowadzający z uziomem. 

-Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna między uziomem a ziemią 

odniesienia zmierzona przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości 

technicznej. 

-Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli 

mających na celu zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; 

zalicza się tu następujące grupy czynności: 

– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

– montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw 

sztucznych lub metalowych, 

– montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami i przepisami (pkt. 9). 

 

1.5     Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 

zgodność z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Nadzoru. 

 

2      MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji 

są wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej które winny 

odpowiadać wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm. 

 

3         SPRZĘT 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 

przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru i kierownika 

budowy. 

 

4.       TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcę. 
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5.      WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1       Ogólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

elektrycznych przy  wykonywaniu instalacji elektrycznych w budynku 

5.2      Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzależniona jest od warunków 

techniczno organizacyjnych określonych przez użytkownika obiektu i inwestora a 

zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te określają ogólne zasady robót, 

ich okres i terminy poszczególnych etapów  

 

PRACE MONTAŻOWE 

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone będą etapami 

 

Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 

w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 

instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 

być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach 

rurowych, przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

sztucznych, korytka blaszane itp.  

 

Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać 

w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 

zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane 

w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 

i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 

wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 

przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 

uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces 

czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 

tulejek zamiast cynowania). 

 

Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 

korozją itp. 
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Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 

wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 

przewodami kabelkowymi i kablami. 

 

  Modernizacja tablicy rozdzielczej  

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 

wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża 

w sposób podany w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 

konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub 

konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,  

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i   

   mechanicznych,  

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

- podłączyć obwody zewnętrzne  

- podłączyć przewody ochronne  

 

6     PRÓBY  , PROTOKÓŁY  

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczególnych instalacji  

- Atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia  

- Dokumentacja powykonawcza 

Roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych „ 

Podczas prac przestrzegać zasad BHP 

 

Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania 

i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres 

podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji  

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

- pomiary impedancji pętli zwarciowych  

- pomiary rezystancji uziemień  

 

 7.      OBMIAR ROBÓT 

              Jednostkami obmiarowymi są wypust oświetleniowy, wypust na gniazdo, 

długość przewodów, drutów i ilości aparatów elektrycznych.  

 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

Roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie 

wyników  przeprowadzonych prób, badań , pomiarów i oceny wizualnej. 

 

8.1     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegaja następujące roboty: 

a) przewody i kable podlegające zamurowaniu 

b) przewody i kable podlegające zabudowie 

 

a. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych 

mających wykazać spełnienie zakładanych parametrów projektowych  instalacji. 
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Termin  przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zostaną ustalone 

oddzielnie. 

 

                Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

a) projektową dokumentację powykonawczą, 

b) protokóły z dokonanych badań i pomiarów, 

 

 

 9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1    Ustalenia dotyczące Podstawy Płatności 

   Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą  w Umowie 

9.2      Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1m przewodu i kabla, za 1 szt. lub komplet  instalacji elektrycznej 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem .  

Cena  wykonania robót obejmuje: 

a) roboty pomiarowe i przygotowawcze 

b) roboty towarzyszące  

c) transport materiałów niezbędnych do wykonania robót 

d) demontaż przewodów, kabli, aparatów, i urządzeń 

e) montaż przewodów, kabli, aparatów, i urządzeń 

f) badania i pomiary pomontażowe 

g) montaż i demontaż rusztowań i podestów 

h) oczyszczenie miejsca pracy z odpadów 

 

 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz aktualne 

normy i przepisy 

 

 

Projektant: 

Inż. Wiesław Giziński 

Upr. nr 64/Wa/73 w specjalności 

instalacje elektryczne 

 

  

  

  

 

 

 


