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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji 
elektrycznych, które zostaną zrealizowane w ramach modernizacji klimatyzacji pomieszczeń laboratorium I 
piętra segment „B” w budynku Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu 
– branża elektryczna. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji w 
budynku Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu w tym min.: 
• instalacje elektryczne 
 
Uwagi: 
Podczas prowadzenia robót remontowo budowlanych stosować materiały posiadające: 
- atest dopuszczeniowy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie 
- Aprobaty techniczne lub produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Norm polskich 
 
Roboty budowlane wykonywać na podstawie : 
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 
Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa Budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
• Inspektor Nadzoru – Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania przebiegu inwestycji 
w zakresie posiadanych uprawnień i kompetencji. 
• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
• Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i 
Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy 
• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
• roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane 
z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych. 
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• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
• Procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 
• Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych. 
• Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
• Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona przed dotykiem pośrednim części przewodzących 
dostępnych lub obcych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
• Rozdzielnica - zespół urządzeń elektrycznych złożony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, 
sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich połączeń elektrycznych, elementów 
izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i osłon. Musi ona spełniać wymagania następujących norm: PN-
IEC439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN- 60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN-
60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30. 
• IP - kod oznaczający stopień ochrony obudowy zgodnie z normą PN-92/E-08106. Pozostałe 
określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
inspektora nadzoru. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do 
mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzial-
ność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót.  
 
1.4.2. Dokumentacja 
1.4.2.1. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert 
Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
1.4.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 
1. Program robót 
2. Plan BIOZ 
3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru 
4. Dokumentacja powykonawcza 
5. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekaza-
nej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
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1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten 
fakt Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzo-
ru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 
 
1.4.5.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat reali-
zacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 
Planie zapewnienia bezpieczeństwa. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okre-
ślonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.4.7. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę teren robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
realizacji prac od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia prac przez Inspektora Nadzo-
ru. Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
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1.4.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie prze-
strzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły. 
 
2. MATERIAŁY 
UWAGA : 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI 
OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW 
TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. 
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) 
POD WARUNKIEM: 
• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁACIWOŚCI TECHNICZNYCH 
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, 
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w części „Wymagania ogólne.” 
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być 
zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. 
Jakiekolwiek przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy. 
Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być zaopatrzone przez producenta w deklaracje 
zgodności. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora. Przewody 
kabelkowe powinny mieć izolację 450/750V. Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach 
wilgotnych powinny być wykonane w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie mniejszym niż IP44.   
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawią do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów, odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez 
specyfikacje techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności i atestów oraz dopuszczenia do jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 
Kable energetyczne należy przechowywać na bębnach kablowych w pozycji stojącej. Dopuszcza się 
przechowywanie krótkich odcinków kabla w związanych kręgach - średnica kręgu min. 40-krotna średnica 
zewnętrzna kabla. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ kabla oraz jego długość. Kręgi 
układać poziomo. Kable zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez założenie kapturków z materiałów 
termokurczliwych. Rury osłonowe należy przechowywać w wiązkach odpowiednio gęsto związanych w pozycji 
pionowej, z dala od elementów grzejnych. 
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Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych z zachowaniem 
specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 
 
2.3. Rodzaj użytych materiałów 
 
Rozdzielnice elektryczne 
Wyposażenie projektowe indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry 
techniczne, budowę rozdzielnic, układ połączeń oraz stopień ochrony podano w dokumentacji technicznej.. 
Będzie ona wyposażona w typowe elementy zabezpieczające lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako 
elementy zabezpieczające stosować kompaktowe wyłączniki z członem przeciążeniowym , zwarciowym i 
różnicowo-prądowym, małogabarytowe bezpieczniki topikowe, wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu 
bezpośrednim oraz nadmiarowe wyłączniki instalacyjne. 
 
Kable elektroenergetyczne 
Miedziane zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-93/E-90401; PN-90/E-06401.01; PN-90/E-06401.02. 
 
Rury winidurowe 
Z tworzyw PCW i metalowe z pokrywami i z elementami wsporczymi. Rury winidurowe instalacyjne o średnicy 
wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 
 
Przewody instalacyjne i linie kablowe 
O izolacji polwinitowej i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 450/750V z żyłami miedzianymi o 
przekroju do 50mm2 i ilości żył 1-5 o izolacji polwinitowej według: PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-
04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-90150. 
- przewód kabelkowy miedziany N2XH-J 3x2,5 750V 
- przewód kabelkowy miedziany N2XH-J 3x1,5 750V, 
- kabel N2XH-J 5x6 750V 
- Rury instalacyjne i elementy tras kablowych 
- Rozdzielnice – aparaty modułowe 
- Oczka, uchwyty, wsporniki i inne materiały pomocnicze 
 
3. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. 
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów 
do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy. 
 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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4.2. Zestawienie rodzaju robót 
• trasy kablowe 
• montaż rozdzielnic 
• przebicie otworów, bruzd 
• wykonanie podłączeń 
• ułożenie przewodów, 
• podłączenia przewodów na zaciski lub bolce 
• wykonanie sprawdzenia i pomiary obwodów elektrycznych oraz skuteczności zerowania, 
samoczynnego wyłączania zasilania 
• Pomiary 
• Dokumentacja powykonawcza 
 
4.2.1. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu. 
Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych 
urządzeń. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem 
sześciokątnym, najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 
 
4.2.2. Podłączenie elektryczne przewodów 
• Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, 
przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 
• Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniowa lub 
galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pasta polerską. 
• Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
• Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną. 
• Stosować ogólnie przyjęte systemy listew zaciskowych i zacisków. 
 
4.2.3. Trasy kablowe 
Trasy kablowe projektowane i wykonywane są przez branżę elektryczną – włącznie z wykonaniem bruzd i 
przebić. 
 
4.2.4. Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 
• przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją producenta 
kabli; 
• kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp. 
• przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej 
przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyższej strefy pożarowej 
• układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, narażających 
izolację przewodów na uszkodzenie; 
• przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w puszkach 
(lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń; 
przewody należy ucinać szczypcami; 
• kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej; 
• przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zaopatrzyć w przepusty o 
odporności ogniowej klasy równej klasie przegrody. 
• przewody elektryczne, które ze względu na własną konstrukcję lub ze względu na narażenia 
zewnętrzne mogłyby zostać uszkodzone mechanicznie należy zabezpieczyć przed tymi narażeniami poprzez 
stosowanie osłon, przegród itp. 
 
4.2.5. Próby pomontażowe. 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 
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dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 
 
4.3. Warunki szczegółowe wykonania robót 
4.3.1. Układanie rur, korytek  
Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur sztywnych należy 
wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Koryta powinny być 
mocowane za pomocą śrub lub specjalnych uchwytów i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i 
uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji, powinny być zamocowane do podłoży w sposób trwały. 
Zabrania sie układania rur i korytek wraz z wciągniętymi w nie przewodami.  
 
4.3.2. Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o 
różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się 
wyziewów. 
 
4.3.3. Rozdzielnice zasilające 
Rozdzielnice zasilające będą budowane w celu stworzenia przestrzeni dla aparatów, które zostaną 
wykorzystane do zasilania nowych, wykonanych obwodów. Rozdzielnie wyposażyć zgodnie z projektem. 
 
4.3.4 Połączenia wyrównawcze. 
• Wykonać połączenia wyrównawcze. 
• Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem żółto- zielonym. 
• Przewody wyrównawcze należy układać tak, aby nie były narażone na naprężenia i uszkodzenia. 
• Połączenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjątkiem połączeń spawanych i połączeń w obudowie 
nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny być dostępne dla kontroli. 
• Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PN-IEC 
60364-5-54:1999 
 
4.4. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochrona od porażeń – w instalacji odbiorczej zastosowano układ TNS. Jako środek ochrony przed dotykiem 
pośrednim stosować samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadprądowych. Jako 
ochronę uzupełniającą zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o czułości 0,03 A i 
połączenia wyrównawcze. 
 
4.4.1. Próby 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji 
zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia 
pomiarów należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 
Należy wykonać następujące próby: 
• Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych 
• Pomiar rezystancji izolacji 
• Samoczynnego wyłączenia zasilania 
• Sprawdzenia biegunowości 
• Badanie wyłączników różnicowo-prądowych 
• Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego 
• Sprawdzenie połączeń wyrównawczych 
• testy i sprawdzenie instalacji SAP 
 
4.4.2. Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołączyć kopie deklaracje 
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zgodności potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodność z oryginałem, zastosowanych urządzeń oraz 
protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 
 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor 
będzie przekazywał 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy 
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
Po wykonaniu instalacji należy ja sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61: 2000 
"Sprawdzenie odbiorcze". 
• należy sprawdzić czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej 
• należy sprawdzić czy łuki kabli są odpowiednie i nie maja zagięć 
• sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 
przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie deklaracji zgodności 
wydanej przez producenta, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 
• sprawdzenie ciągłości (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz 
• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych należy wykonać za pomocą megaomomierza o 
napięciu nie mniejszym niż 500 V, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej 
wartości. Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 1 MOhm. 
• rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych, zwartych i uziemionych odniesiona do 
temperatury 20°C powinna być nie mniejsza niż: 
-20 MOhm dla kabli z izolacją polwinitowa 
-100 MOhm dla kabli z izolacją polietylenowa 
• próba napięciowa izolacji kabli. Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. 
Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym 
do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej miernikiem o napięciu 2,5kV. 
Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym bądź przemiennym 50Hz. Wynik próby 
napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: -izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez 
przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 
napięcia probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004.  -wartość prądu upływu dla poszczególnych żył 
nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min badania; w liniach o długości nie 
przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 µA. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
• kompletności tablic rozdzielczych, 
• ułożenie rur, listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów, 
• instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 
• miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji, 
• sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem, 
• wyników pomiarów rezystancji uziemień, 
• protokołów pomiarów elektrycznych. 
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5.1. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-
ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych, są dopuszczone do stosowania na terenie Polski, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą  
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wy-
konanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wkonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 
Jednostką obmiaru jest: 
szt – szynoprzewodów, rozdzielnic, zasilaczy, uchwytów, gniazd wtyczkowych itp. 
….na podstawie pomiaru w terenie 
m - ułożenia kabli, koryt kablowych, kanałów instalacyjnych, instalacji odgromowej, 
uziemiającej, kanałów podparpetowych na podstawie pomiaru w terenie 
kpl - oprawy oświetleniowe na podstawie pomiaru w terenie 
 
dla pomiarów i prób 1pomiar 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
 
8.1.3. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną o wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
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8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą, 
• certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń, 
• instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu, 
• wyniki pomiarów i testów, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające bedą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót: 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy 
• przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
• montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów, 
• montaż konstrukcji wsporczych 
• zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce 
wbudowania, 
• wykonanie robót montażowych, 
• wykonanie podłączenia urządzeń, 
• zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych, 
• montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 
• oznakowanie przewodów, 
• montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
• wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi: 
-pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego 
-pomiary elektryczne obwodu 
-pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
-pomiary impedancji pętli zwarciowej 
-pomiary natężenia oświetlenia 
• próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe, 
sprawdzenie funkcjonalności układów, 
• doprowadzenie terenu robót do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-IEC 60364-4-41 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
2. PN-IEC 60364-4-43 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
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prądem przetężeniowym. 
3. PN-IEC 60364-4-443 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi. 
4. PN-IEC 60364-4-45 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
obniżeniem napięcia. 
5. PN-IEC 60364-4-46 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie. 
6. PN-IEC 60364-4-473 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
7. PN-IEC 60364-4-481 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków 
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności 
od wpływów zewnętrznych 
8. PN-IEC 60364-4-482 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
9. PN-IEC 60364-5-51 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
ogólne. 
10. PN-IEC 60364-5-523 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 
długotrwała 
11. PN-IEC 60364-5-53 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. 
12. PN-IEC 60364-5-537 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
13. PN-IEC 60445 5-54 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne 
14. PN-IEC 60364-7-701 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 
15. PN-IEC 60364-6-61 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze 
17. PN-IEC 12464-1 
Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
18. PN-EN-50310 
Stosowanie połączeń wyrównawczych. 
19. PN-IEC 60364-5-56 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa 
20. PN-IEC 60364-441 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
21. N-SEP-E-002  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy 
planowania. 
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22. N SE P -E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 


