


1. WST�P 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem instalacji elektrycznych 
podstawowych dla zadania „Budowa Laboratorium Badawczego Dla Politechniki 
Rzeszowskiej”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznej podstawowej dla zadania okre�lonego w punkcie 1.1 
zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
Opis techniczny i rysunki obejmuj�: 

• monta� zł�cza kablowego ZK-2b  
• monta� rozdzielni głównej RG nN, tablicy licznikowej 
• monta� urz�dzenia UPS 
• monta� tablic pi�trowych, rozdzielnic, skrzynek. 
• monta� central detekcji gazu MD 
• monta� opraw o�wietleniowych (�wietlówkowych, halogenowych) 
• monta� opraw o�wietlenia ewakuacyjnego oraz elektroinwerterów 
• uło�enie kabli i przewodów typ: YKY, YDY, YLY, YDY�o, YLY�o, LYg�o, LY,  HDGs, 

DY�o, DY, YKSY, YSLYekw  
• monta� korytek kablowych, konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur ochronnych 
• uło�enie rur karbowanych (RVKLn,) oraz gładkich sztywnych (RS, PCV) z wykuciem 

bruzd i przebiciem otworów 
• wci�ganie kabli i przewodów do rur 
• uło�enie kabli i przewodów na korytkach 
• monta� gniazd wtyczkowych zasilaj�cych jedno i trójfazowych i 24V (podtynkowe i 

natynkowe) z podł�czeniem i przygotowaniem podło�a 
• monta� ł�czników instalacyjnych (podtynkowe i natynkowe) z podł�czeniem i 

przygotowaniem podło�a 
• monta� wył�czników p.po� i UPS 
• zabezpieczenie p.po�. otworów w �cianach oddzielaj�cych strefy po�arowe 
• układanie przewodu odgromowego z drutu DFeZn Ø 8mm 
• monta� studzienek kontrolno – pomiarowych instalacji odgromowej 
• monta� masztów odgromowych, dr��ków izolacyjnych itp. 
• układanie uziomu fundamentowego FeZn 30x4mm, FeZn 25x4mm 

1.4. OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami i okre�leniami podanymi w ST-„Wymagania ogólne”, a tak�e podanymi poni�ej: 
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- instalacje pionowe – kable od rozdzielni głównej RG do tablic pi�trowych na 
poszczególnych kondygnacjach.   
- instalacje poziome – kable od tablic pi�trowych na poszczególnych kondygnacjach  do 
punktów ko�cowych u�ytkownika w pomieszczeniach na tej kondygnacji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 
ustawy „Prawo budowlane”. 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały u�yte do wykonania robót instalacyjnych powinny spełnia� warunki 
okre�lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiada� warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom oraz 
powinny by� zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji s�: 

• kable typu: YKY, YDY, YLY, YDY�o, YLY�o, LYg�o, LY,  HDGs, DY�o, DY, YKSY, 
YSLYekw  

• rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty, korytka kablowe 
• zł�cze kablowe ZK-2b, tablica licznikowa 
• rozdzielnia główna RG nN, tablice rozdzielcze pi�trowe, rozdzielnice, skrzynki 
• urz�dzenie UPS 
• centrale detekcji gazu MD 
• oprawy o�wietleniowe (�wietlówkowe, halogenowe)  
• oprawy o�wietlenia ewakuacyjnego, elektroinwertery 
• puszki odgał��ne i pod osprz�t elektryczny 
• gniazda wtyczkowe zasilaj�ce jedno i trójfazowe i 24V (podtynkowe i natynkowe)  
• ł�czniki instalacyjne (podtynkowe i natynkowe) 
• wył�czniki p.po�., UPS 
• przewody odgromowe z drutu DFeZn Ø 8mm i bednarki FeZn 25x4mm, FeZn 30x4mm, 

maszty odgromowe, dr��ki izolacyjne 
• studzienki kontrolno – pomiarowe instalacji odgromowej 
• kołki rozporowe, wkr�ty i inne materiały pomocnicze 

Materiały powinny by� jak okre�lono w specyfikacji. Odst�pstwa mog� dotyczy� jedynie 
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub 
zast�pienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemo�liwo�ci ich uzyskania – 
przez inne materiały lub elementy o zbli�onych charakterystykach i trwało�ci. Wszelkie 
zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog� powodowa�
obni�enia warto�ci funkcjonalnych i u�ytkowych instalacji, a je�eli dotycz� zmiany 
materiałów i elementów okre�lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog�
powodowa� zmniejszenia warto�ci eksploatacyjnej. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta�owych i prefabrykacji wyrobów i 
materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
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Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny by� przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcj� producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

3. SPRZ�T 
Prace zwi�zane z wykonaniem instalacji b�d� wykonane r�cznie i przy u�yciu narz�dzi 
zmechanizowanych takich jak: wiertarki, spawarki, młotki elektryczne obrotowo-udarowe, 
osadzaki do wstrzeliwania kołków i gwo�dzi. 
Sprz�t powinien by� jak okre�lony w specyfikacji, b�d� inny o ile zatwierdzony zostanie 
przez inspektora nadzoru. 
Sprz�t powinien odpowiada� ogólnie przyj�tym wymaganiom co do jako�ci i wytrzymało�ci. 
Powinien mie� ustalone parametry techniczne i by� stosowany zgodnie z przeznaczeniem.  
Sprz�t mo�na uruchomi� po zbadaniu stanu technicznego. Urz�dzenia nale�y zabezpieczy�
przed mo�liwo�ci� uruchomienia przez osoby niepowołane. 

4. TRANSPORT 
Materiały przewidziane do wykonania robót mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 
�rodki i urz�dzenia transportowe powinny by� odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezb�dnych do wykonania danego rodzaju 
robót. 
W czasie transportu nale�y zabezpieczy� przewo�one przedmioty i materiały w sposób 
uniemo�liwiaj�cy ich uszkodzenie. 
B�bny z kablami nale�y przetacza� zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce b�bna. Unika�
transportu kabli w temperaturze ni�szej od -15oC.  
W czasie transportu i przechowywania materiałów nale�y zachowa� wymagania wynikaj�ce 
ze specjalnych wła�ciwo�ci tych urz�dze� i zastrze�one przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urz�dze�
teletechnicznych nale�y przestrzega� zalece� wytwórców, a w szczególno�ci: transportowane 
urz�dzenia zabezpieczy� przed nadmiernymi drganiami i wstrz�sami oraz przesuwaniem si�, 
aparatur� i urz�dzenia ostro�nie załadowywa� i zdejmowa�, nie nara�aj�c ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok. 
�rodki transportu przewidziane do stosowania: 
• ci�gnik kołowy 
• przyczepa do przewo�enia kabli 
• spawarka 
• �rodek transportowy 
• �uraw samochodowy 
Transport powinien by� jak okre�lono w specyfikacji, b�d� inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST-„Wymagania ogólne” oraz w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych Tom V 
Instalacje elektryczne. 
Wykonanie robót powinno by� jak okre�lono w specyfikacji, b�d� inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez inspektora nadzoru. 

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót: 
• instalacje pionowe układa�: 
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o do tablic instalacyjnych na korytach kablowych 
• instalacje poziome układa�: 

o w ci�gach komunikacyjnych na korytkach kablowych  
o w pomieszczeniach ze �ciankami murowanymi w rurkach instalacyjnych p/t  
o w pomieszczeniach ze �ciankami z płyt kartonowo-gipsowych w rurkach 

instalacyjnych układanych na konstrukcji �cianek 
o do opraw o�wietleniowych układa�:  

� w ci�gach komunikacyjnych na korytkach kablowych 
� w pomieszczeniach na uchwytach w przestrzeni stropów podwieszonych  

• kable układa� w sposób zapewniaj�cy szybk� ich identyfikacj� i łatwy dost�p 

Monta� instalacji elektrycznych
Jako zasad� w układaniu instalacji przyj�to, �e maj� by� kryte i wymienne. We 

wszystkich instalacjach stosowa� przewody z izolacj� na napi�cie 750V. W instalacjach 
o�wietleniowych pr�du przemiennego 230V przy instalowaniu opraw o�wietleniowych w 
klasie ochronno�ci 0 i I do opraw nale�y dodatkowo doprowadzi� przewód ochronny DY2,5 
mm a przy zasilaniu przewodami kabelkowymi układanymi na stropie podwieszonym 
stosowa� 3-�yłowe YDY�o 3x2,5mm2. Dla łatwej i bezpiecznej obsługi instalacji w czasie 
eksploatacji zaleca si� dla przewodów 1-�yłowych wykonanie poszczególnych instalacji o 
zró�nicowanych kolorach wg podziału jak ni�ej: 

- kolor niebieski- przewód neutralny 
- kolor czarny- instalacja o�wietleniowa pr�du przemiennego 
- kolor czerwony- instalacja siły 
- kolor br�zowy- instalacja o�wietleniowa pr�du stałego 
- kolor zielono-�ółty- instalacje ochronne (PE) 

Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych zaprojektowano 3-�yłow�, natomiast do 
gniazd 3-fazowych 5-�yłow�. 
Osprz�t w pomieszczeniach suchych stosowa�  p/t, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych 
stosowa� osprz�t wodoodporny o IP 44. 

Po wykonaniu instalacji dokona� odbioru z udziałem u�ytkownika. 
Cało�� robót wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami oraz pod nadzorem 
osób uprawnionych. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-„Wymagania ogólne”, oraz a Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych Tom V Instalacje 
elektryczne. 

6.1. Kontrola jako�ci materiałów. 
Urz�dzenia oraz kable powinny posiada� atest fabryczny lub �wiadectwo jako�ci wydane 
przez producenta, oraz wszystkie niezb�dne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót: 
• zgodno�ci z dokumentacj� i przepisami 
• poprawnego monta�u 
• kompletno�ci wyposa�enia 
• poprawno�ci oznaczenia 
• braku widocznych uszkodze�
• nale�ytego stanu izolacji 
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• skuteczno�ci ochrony od pora�e�

6.3. Badania i pomiary pomonta�owe. 
Po zako�czeniu robót nale�y wykona� nast�puj�ce badania i pomiary: 
• próby napi�ciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancj� izolacji 
• ci�gło�ci �ył roboczych 
• zgodno�ci faz u odbiorców 
• pomiary rezystancji uziomów i napi�� ra�enia 
• skuteczno�ci ochrony od pora�e�

6.4. Czynno�ci pomonta�owe. 

Po wykonaniu instalacji nale�y: 
• wykona� dokumentacje powykonawcz�
• sporz�dzi� protokoły z pomiarów i prób 
• dokona� wpisów do dziennika budowy 
• zachowa� atesty zastosowanych materiałów 
• zgłosi� gotowo�� do odbioru ko�cowego 

7. OBMIAR ROBÓT 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót obj�tych realizacj� przedmiotowej 
inwestycji obmiar robót nie obowi�zuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót nale�y dokona� zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Monta�owych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robót powinny 
by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonywania robót zmianami i 

uzupełnieniami  
• dokumentacja uzasadniaj�ca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót 
• dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów 
• protokoły cz��ciowych odbiorów robót zanikaj�cych i zakrytych 
• protokoły pomiarów i bada�
• �wiadectwa jako�ci i dopuszczenia do eksploatacji urz�dze� i materiałów 
• dokumentacja DTR zamontowanych urz�dze�

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne wymagania . 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST-‘Wymagania ogólne” 

9.2. Płatno�ci. 
Płatno�� zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ryczałtowej ceny umowy 
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
W odniesieniu do w/w instalacji wymagania okre�laj� ogóle przepisy i normy dotycz�ce 
instalacji elektrycznych podane w ST-„Wymagania ogólne”. 


