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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych i niskoprądowych
wykonywanych w ramach w ramach realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych
budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni
placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Koninie
Przedmiotem specyfikacji są roboty związane z wykonaniem :
•
podłączenie klimatyzatorów
•
zabudowa automatyki sterowania otwieraniem drzwi do ześlizgów
•
zabudowa dodatkowych kamer.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i
teletechnicznych zgodnie z dokumentacja projektową, opisami technicznymi, rysunkami i
obejmują roboty elektryczne związane z wykonaniem :
1. Wykonanie automatycznego odblokowania drzwi do zsuwni .
2. Wykonanie instalacji dla zabudowanych klimatyzatorów
3. Zabudowa, podłączenie i uruchomienie dodatkowych kamer zewnętrznych na budynku
Komendy Miejskiej PSP w Koninie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i przepisami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z
Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru .
1.6. Grupy klasy i kategorie robót.
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień
przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień
publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika

uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług,
którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze
trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania
prawidłowości poprzednich cyfr.
Grupy robót.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Klasy robót.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Kładzenie kabli
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
Kategorie robót.
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
2. MATERIAŁY
Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją
Projektową , opisami technicznymi i rysunkami.
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy.
Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny
być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów
atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej
temperatury i wilgotności. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów
przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty,
przewody, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości,
kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów
należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów , urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych
w projekcie (z podaniem nazwy i typu), pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno eksploatacyjnych – montażowych nie gorszych jak uzyskane poprzez realizację wg wskazań
projektu oraz pod warunkiem , że ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania
przeprojektowania rozwiązań zawartych w dokumentacji.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji ST
określono w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót i są nimi między innymi:
Rejestrator DVR PDRXM3008
Kamera zewn. kolor dzień-noc
Zasilacz stabilizowany 9x0.5A12V
Przewody współosiowe
Wtyk współosiowy BNC
Kołki rozporowe plastikowe
Elektrozaczep do drzwi
Elektromagnetyczny trzymacz drzwi z przyciskiem zwalniającym
Zwora do trzymacza
Wyłącznik nadmiarowopradowy S301 B20
Skrzynki sterownicza z wyposażeniem
Rura instalacyjna gładka typu RB 18 mm
Rura instalacyjna gładka typu RB 20 mm

Uchwyty pod RVS,śred.18mm
Przewody YDY-750 V, 2x1 mm2
Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2
Przewody YDY-750 V, 3x2,5 mm2
3. SPRZĘT
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robót .
Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować
sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robot 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, powinien być sprawny i używany zgodnie z przeznaczeniem.
Ze względu na rozbudowane urządzenia podziemne istniejące, wszystkie roboty ziemne należy
wykonywać ręcznie
4. TRANSPORT
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania
materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych
właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:
transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz
przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok . W czasie transportu końce wszystkich
rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami
środowiska.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów
- Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.
- Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową
lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą
polerską.
- Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.
- Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną
5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów
- żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:
proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych;
oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej
większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; sprasowane końce żył
przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową.
- żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku,
gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki. Zakończenia końcówką
kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejką rurkową umocowaną przez zaprasowanie.
5.1.3. Śruby i wkręty w połączeniach
Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po
skręceniu połączenia wystawały, co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub
dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli wysokość śruby będzie wystawała poza
nakrętkę ok. 2 -3mm.
5.1.4. Prowadzenie i montaż instalacji w budynkach
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzić na uchwytach kablowych, w rurach
instalacyjnych .
Dla instalacji elektrycznych w rurach należy:
- ustalić przebieg trasy i wykonać otwory do mocowania uchwytów,
- przy pomocy kołków rozporowych przykręcić uchwyty wkrętami,
- zamocować rurki do ściany za pomocą uchwytów otwartych li' uwzględnieniem łączników,
- do wnętrza rur wprowadzić przewody,
- dokonać koniecznych połączeń przewodów z osprzętem.
5.2. Próby montażowe
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiązany
jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości
wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem
poszczególnych linii, instalacji, rozdzielni i urządzeń.
5.3. Zasady wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznej.
Prace kontrolno-pomiarowe powinny być przeprowadzone zgodnie wymaganiami określonymi
w normie PN-EN 50110-1:2001 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych”.
W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki
ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz
zainstalowanego wyposażenia.
Badania odbiorcze powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne uprawnienia
kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci elektro-energetycznych.
Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać przyrządów
pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej.
Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem .
W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urządzeniach
należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:
• Prace kontrolno pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy
czym jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga,
asekurująca osobę wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu
pomocy przedlekarskiej;
• Podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów
pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed Użyciem i w razie potrzeby po
wykonywaniu pomiarów;

• Nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części
przewodzących urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą znaleźć
się pod napięciem;
• Jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący
pomiary powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności
zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyładowań łukowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady wykonywania kontroli robót.
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na terenie budowy w celu
wskazania Kierownikowi Kontraktu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych
robót z projektem budowlano-wykonawczym i SST.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robót, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar określał będzie
faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym.
Obmiar należy sporządzić w/g założeń przyjętych w katalogach . Wyniki obmiaru należy
wpisać do książki przedmiarów.
Jednostką obmiaru jest:
m –dla przewodów, rur itp.
szt – dla osprzętu, opraw itp.
kpl. – dla rozdzielni itp.
8. ODBIÓR ROBÓT
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami
• Dziennik Budowy,
• Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robót,
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
• Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,
• Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,
• Protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych,
• Protokół pomiarów rezystancji uziemień,
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,
• Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń,
• Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania.
9.2. Płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p.l.3.
i szczegółowo opisany w p.5. niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej
iwykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości Użytych materiałów
10. NORMY I OPRACOWANIA ZWIĄZANE
* PN-IEC-60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
* PN-IEC-60364 - 6 - 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.
PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.
PN-91/M-42029 Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania..
PN-84/3067-01.00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul.
PKNMi J nr 4/80. póz. 19).
PN-82/E-01003 Łączniki niskonapięciowe. Oznaczenia umowne.
PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkości i jednostek miar Używanych w elektryce. Postanowienia
ogólne. Wielkości podstawowe.
PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji
elektrycznych, budowlane i topograficzne.
PN-88/E-02000 Napięcia znamionowe.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porażeniem elektrycznym.
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań.
PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy ogólne.
PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki.
PN-89/E-06292 Montaż urządzeń elektroenergetycznych niskonapięciowych na wspornikach
szynowych. Wymiary.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.
Ogólne wymagania i badania.
PN-90/E-93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.
PN-85/E-93150 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogólne
wymagania i badania.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

