Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych
– Instalacje Elektryczne
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1. WSTĘP ST
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych.
Inwestor:
Gmina Jakubów
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów

Specyfikacja zgodna z wytycznymi Inwestora.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują
i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych.

wszystkie

czynności

umożliwiające

Zakres robót obejmuje:
-wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego
-wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V,
-wykonanie instalacji zasilania urządzeń elektrycznych branży sanitarnej,
-wykonanie tras kablowych oraz rur osłonowych,
-wykonanie tablic elektrycznych,
-ochrona od porażeń,
-próby i pomiary instalacji elektrycznych,
1.4. Określenia podstawowe
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami
obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce (Roz. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001 roku Dz. U. Nr 38 poz.456), a w przypadku ich braku z normami branżowymi indywidualnie przy
każdej pozycji dodatkowo.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych urządzeń lub
podwyższenia wcześniej przewidywanych.
1.6. Prowadzenie robót
Prowadzenie robót w budynku wymaga stosowania warunków i wymagań podanych w przepisach
(normach) obowiązujących w zakresie w w/w obiekcie oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami
nadzorującymi dane obiekty.
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1.7. Odbiór placu budowy
Przed rozpoczęciem robót instalacji wykonawca powinien zapoznać się ze stanem faktycznym budynku,
gdzie będą prowadzone roboty.
1.8 Koordynacja robót instalacji z innymi robotami
Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy
harmonogram robót instalacji elektrycznych, okablowania strukturalnego oraz pomocnicze roboty
ogólnobudowlane związane z instalacjami.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu musza spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty,
świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do
wykonania obiektu.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w
obowiązujących w Polsce przepisach, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i
montażu elementów.
3.2. Sprzęt użyty do wykonania
- młot udarowy
- wiertarka
- rusztowania
- przyrządy pomiarowe do instalacji elektrycznych
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
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, zastrzeżone 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. Transport powinien być taki jak określono w specyfikacji,
bądź inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inwestora.
4.1 Użyte środki transportowe.
- samochód dostawczy
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zakres wykonania robót.
Wykonanie robót powinno być takie jak określono w specyfikacji i dokumentacji projektowej, bądź inne,
o ile zostanie zatwierdzone przez Inżyniera i winno obejmować:
-wykonanie instalacji elektrycznej,
-wykonanie tras kablowych oraz rur osłonowych,
-wykonanie tablic elektrycznych,
-zasilenie urządzeń branży sanitarnej,
-próby i pomiary instalacji elektrycznych.

Rodzaje instalacji:
●tablice rozdzielcze,

5.1.1. Dostarczenie materiałów
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 musza być zamykane, musza także
zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać
utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.
Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu
zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych muszą być wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób
ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów.
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli musza być zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.
Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable,
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.
5.1.2. Połączenia elektryczne przewodów sztywnych
Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek metalowych,
przewodzących prąd, musza być dokładnie oczyszczone i wygładzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub
galwaniczną) należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie
styków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia należy wykonać
spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym.

5.1.3. 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 podłączenia pod śrubę,
●z końcówką kablową- końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie,
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●z końcówką kablową do lutowania.
Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:
●proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki,
●z końcówką kablową- podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie lub
spawanie,
●z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.
5.1.4. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu
●przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić poprawność wykonania przygotowania
podłoża,
●montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu
tych urządzeń,
●kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp,
●odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować
niedopuszczalnych naciągów i naprężeń,
● 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.
5.1.5. Próby montażowe
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, 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 przewodów, instalacji,
urządzeń.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości materiałów
Urządzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne musza posiadać atest
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót
● sprawdzenie i badania kabli (przewodów) po ułożeniu,
● zgodność z dokumentacją i przepisami,
● kompletność wyposażenia,
● poprawność oznakowania,
● poprawność montażu,
● brak widocznych uszkodzeń,
6.3. Badania i pomiary montażowe
Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe. Wykonać obowiązujące badania rozdzielnic i
urządzeń. Wyniki badan i pomiarów należy podać w protokołach. Dotyczy to również systemów.
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6.4 Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie
zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.
6.5. Prace wykończeniowe.
Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.
Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu
należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi
niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z
pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.
Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem
okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na
późniejszą rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać są:
-pomieszczenia punktów dystrybucyjnych,
-szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania,
-poszczególne panele krosowe,
-poszczególne porty tych paneli,
-wszystkie gniazda użytkowników.
Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące
elementy:
-podstawę opracowania,
-informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej
instalacji,
-opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii,
-lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa
elementu / Ilość,
-schemat połączeń elementów instalacji
-podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji,
-widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników.
Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z
rzeczywistością.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie
wykonywania jak i po zakończeniu robót elementu stanowiącego odrębną całość obiektu i każdorazowo
zatwierdzany przez Inżyniera.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru na poszczególnych robotach są:
-m - dla rur instalacyjnych, listw, linii kablowej, przewodów,
-szt -, osprzętu, opraw, urządzeń.
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8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym
etapom odbioru:
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
-odbiorowi częściowemu,
-odbiorowi wstępnemu,
-odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inwestor.
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 laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje Inwestor.
8.3. Odbiór wstępny robót
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy.
Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót
uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru wstępnego.
8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego
robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstępnego wykonawca jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,
-specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
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-ustalenia technologiczne,
-dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
-dziennik budowy,
-oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym,
I rejestry obmiarów (oryginały),
-wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi,
-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami
technicznymi,
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń,
-instrukcje eksploatacyjne,
-protokoły sprawdzeń i odbiorów instalacji i urządzeń sieci zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z
układami pomiarowymi,
-protokoły sprawdzeń i odbiorów przewodów wentylacyjnych oraz skuteczności wentylacji
mechanicznej.
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin
odbioru wstępnego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy- pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy–
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny robót".
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, jak również terminu
realizacji.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. Rozliczanie robót
określa umowa.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy i rozporządzenia
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 .2002 w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 .2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych
● Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980
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● Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych
● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część
D: roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004
10.2. Normy
●PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
●PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym
●PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami cieplnymi
●PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa.
●PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór przewodów
●PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego.
●PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
●PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
●PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. 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-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia.
●PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmioti
wymagania podstawowe.
●PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
●PN-EN 12464-1: 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach.

214

