
 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z instalacjami elektrycznymi dla kotłowni opalanej gazem ziemnym 

w budynku Pawilonu Sportowego przy stadionie „PROCH” w Pionkach. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi poniżej. 

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

1.4.3. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 

1.4.4. Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.7. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1.4.9. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.4.11. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.12. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy kablowych 

reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 



 

 

 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część umowy, 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 obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 

dokona odpowiednich zmian i 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 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego normami i przepustami 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 zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy 

 

 

2.0  ZAKRES 

 
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zgodny z dokumentacją techniczną                          
i obejmuje: 

- tablice elektryczną TK 

- instalację elektryczną oświetlenia , gniazd wtyczkowych i odbiorów technologicznych. 

 

 

 

2.1. TABLICA  ELEKTRYCZNA 
 

WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem prefabrykowanej tablicy elektrycznej, zwanych dalej 

urządzeniami dostarczanych w całości lub w zestawach transportowych. Montaż urządzeń 
należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz 

wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. 



 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednio normami i ST. 

Zakres robót objętych ST dotyczy montażu: rozdzielnicy TK. 

 

MATERIAŁY. 
 
Materiały do wykonania rozdzielnic określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione 

przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument, a ponadto 

uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone 

w taki dokument na życzenie inwestora.  

Do wykonania rozdzielnic należy bezwzględnie stosować urządzenia rozdzielcze i 

zabezpieczające, posiadające znak bezpieczeństwa „B”. 

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne 

połączenia ochronne. 

 

 

 

TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU 
 

c) Wymagania ogólne dotyczące montażu. 
 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych, należy konstrukcje te mocować 
do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 

Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, 
zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. 
 

d) Montaż rozdzielnicy. 
 

 Urządzenia naścienne /tablica / należy przykręcić do konstrukcji lub osadzić w uprzednio 

wykonanej wnęce. 

 

 

Po zamocowaniu urządzenia należy: 

 

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

mechanicznych 

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu należy zwrócić uwagę na oznakowanie 

poszczególnych osłon, każda skrzynka i przynależna do niej pokrywa powinny mieć 
ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na 

pokrywie każdej skrzynki 

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po 

ich ustawieniu należy wykonać połączenia ochronne pomiędzy poszczególnymi 

zestawami 

 
c) Próby montażowe 
 
Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest przygotować 
następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń: 



 

 

- protokóły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protoóły 

odbiorców technicznych dokonanych u wytwórcy na odpowiednich WTWiO 

- dokumentację techniczno -  ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta 

instrukcję obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury 

Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić: 
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu 

zgodności montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcją 
producenta 

- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz 

działaniami aparatów i urządzeń 
- usunięciem zauważonych usterek i braków. 

Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy wykonawcy 

posiadający specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. 

Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym 

przez wykonawcę. O prowadzeniu prób montażowych wykonawca powinien powiadomić 
inwestora. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokółach. 

 

 

 

 

ODBIÓR ROBÓT 
 
Inwestor i wykonawca (każdy w swoim zakresie) powinien: 

- przygotować dokumentację powykonawczą i przekazać ją z odpowiednim 

wyprzedzeniem inwestorowi 

- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonywanych robót i funkcjonowanie urządzeń 
oraz układów 

Końcowego odbioru dokonuje inwestor, który ustala komisję odbioru z udziałem 

przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, użytkownika, p.poż. i itp. 

Komisja odbioru powinna: 

- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji technicznej i akceptować ją 
- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów rozdzielnic w celu 

sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją 
sprawdzić funkcjonalność urządzeń oraz wyrywkowymi pomiarami zgodności danych z 

przedstawionymi dokumentami. 

 
 
 

2.2.  UKŁADANIE PRZEWODÓW . 
 
Materiały do wykonania instalacji elektrycznej zasilającej odbiory technologiczne określa 

dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których 

normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację inwestora 

przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie 

inwestora. 

 Do zasilania urządzeń technologicznych  należy stosować przewody kabelkowe z żyłami 

miedzianymi o przekrojach dobranych do obciążenia i napięciu izolacji U = 750 V. 

 

 



 

 

 

TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU 
 
 

d) Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami.  

 

 

e) Trasowanie 
 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 

dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest by trasa przebiegała w 

liniach poziomych i pionowych. 

 

 

 

 

 

f) Układanie przewodów p/t i n/t 
 
- bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i 

grubości tynku; 

- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w wiązce należy je tak ułożyć by, 

odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm; 

- przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 

- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję; 
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno - budowlanych. 

 

 

 

d) Układanie i mocowanie przewodów 
 

- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 

- podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie; 

- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 

wyrównawczej podłogi, a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

 
f) Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

 
 

- łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 

odbiornikach. nie wolno stosować połączeń skręcanych; 

- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia; 



 

 

- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany; 

- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie; 

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych; 

- końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

 
 
 
 

ODBIÓR ROBÓT 
 

f) Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 

wykonaniu instalacji elektrycznej zasilającej odbiory technologiczne. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inwestora dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i 

terminie badań. 
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 

inwestora. 

Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości. 

Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom nam określających procedury badań. 

 

 

 

g) Kontroli jakości materiałów. 
 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
inwestora. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 
 

h) Kontrola jakości wykonania robót. 
 
 
Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. 



 

 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych wykonawca ma obowiązek uzgodnić z inwestorem. 

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu 

oddzielnie od strony zasilania: pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 

1000V; rezystancja izolacji mierzenia między badaną fazą i pozostałymi fazami 

połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od: 

- 0,25 Moma dla instalacji 230V 

- 0,50 Moma dla instalacji 400 V 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objetych próbami montażowymi 

należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem; 

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych 

zacisków. 

 
 
 

i) Odbiór częściowy. 
 
 
Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają: 

- ułożone w listwach lecz nie przykryte przewody 

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem 

- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia 

po zakończeniu robót montażowych 

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 

wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości 

montażu. 

 
j) Odbiór końcowy. 

 
 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualną dokumentację powykonawczą 
- protokóły prób montażowych 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 

 

 

 

                                                                                      SPORZĄDZIŁ: 
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