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1 WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową instalacji elektrycznych wewnętrznych
w przebudowywanych sanitariatach w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania –
Przebudowa węzłów sanitarnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce
w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych w przebudowywanych sanitariatach w
budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego w Rafałówce.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót
elektrycznych w budynku użyteczności publicznej. W zakres podstawowych Robót
Specyfikacji Technicznej wchodzą:
•
•
•

Instalacja elektryczna wewnętrzna
Instalacja wyrównawcza
Instalacja odgromowa

1.4 Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach
użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l
pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w
dokumentacjach technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe
informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji
robót właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat
zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
1.5 Informacje o terenie budowy.
Informacje zawarte w tym punkcie zawierające wszystkie niezbędne dane, istotne z punktu
widzenia organizacji robót budowlanych. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość
ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i
poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może
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wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić osoby wyznaczone przez Inwestora, które dokonają odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji
Technicznej 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 Specyfikacją Techniczną i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca jest
zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Opis działań związanych z kontrolą,
badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych dokumentów nawiązują do
dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu
uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla osób wyznaczonych przez Inwestora i przedstawione do wglądu
na ich życzenie. Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót
posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik
Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojego odcinka Budowy w
okresie trwania realizacji budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony danych Robót. Wykonawca będzie przestrzegać
przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanemu przez realizowane Roboty albo przez personel
Wykonawcy.
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH
DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
2.1 Systemy niskoprądowe oraz elektryczne.
Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy powinien być atestowany i posiadać aktualną certyfikację.
Obmiary należy dokonywać przed zakryciem instalacji. W przypadku prac związanych tylko z
montażem urządzeń należy dokonać pomiarów przed ostatecznych zamontowaniem
urządzeń.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem podziału
szczegółowego wg wspólnego słownika zamówień na grupy, klasy i kategorie robót.
3.2. UŁOŻENIE PRZEWODÓW
Wszystkie szczegóły zostały zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym. Należy stosować
się do poniższych zasad:
•

Instalację wykonywać w sposób podtynkowy w bruzdach o grubości maksymalnie 25mm

•

Bruzdę z położonym okablowanie zaprawiać tak, aby przewód był przykryty minimum 1cm
zaprawy.

•

Po zaprawieniu wykonać całkowite malowanie powierzchni – (sufit, ściana, etc.)

•

Stosować oprzewodowanie przewidziane w projekcie

•

Wykonanie uszczelnień przejść instalacyjnych przez ściany i stropy (na granicy przejść
pożarowych wykonać uszczelnienia w klasie odporności ogniowej – danej przegrody, np.
HILTI, PROMAT)

•

W miejscach przewidzianych w projekcie okablowanie prowadzić w listwach PCV o
wymiarach dobranych do ilości przewodów do wbudowania w te kanały.

•

Prowadzenie okablowania do zasilania urządzeń sanitarnych na poddaszu skoordynować z
wykonawcą instalacji sanitarnych.
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3.3. INSTALACJA URZĄDZEŃ
Przy instalowaniu urządzeń należy stosować wymagania podane danych producenta,
zawarte w projekcie, a w szczególności:
- Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,4m, gniazda na wysokości 0,3m. W
pomieszczeniach wilgotnych tj. łazienki, kuchnie gniazda montować na wysokości 1,2m.
- Stosować system bezpuszkowy – wszystkie rozgałęzienia wykonywać w puszkach
gniazdowych lub łącznikowych
- Instalację rozprowadzić jako podtynkową, z wyjątkiem miejsc wskazanych w projekcie
budowlanym.
- Rozdzielnice elektryczne wykonać wg projektu wykonawczego. Wykorzystywać osprzęt
modułowy firm Legrand, ETI Polam, HAGER lub EATON – producenta aparatury uzgodnić z
Inspektorem przed wbudowaniem w obiekt.
3.3. SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI WYKONANIA PRAC
Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie budowlano – wykonawczym, po
zakończeniu robót należy:
- sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót
- sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń,
- wykonać pomiary elektryczne,
- przeszkolić obsługę w celu prawidłowego użytkowania systemu,
- w odbiorach winien uczestniczyć Inspektor Nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
UWAGA
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI
SŁUŻĄ 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 WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH,
● PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA),
● UZYSKANIU AKCEPTACJI INWESTORA, PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU.
5

Przebudowa węzłów sanitarnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w
Rafałówce.
5

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie wykonywania robót w zakresie ich zgodności
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną przez niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez
Inspektora Nadzoru.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy
budowie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków. Wykonawca ma
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją
projektową, ST i PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez
badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora
nadzoru o rodzaju i terminie badań. Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawia na
piśmie wynik badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru osiągnięcia założonej jakości wykonanej
roboty.
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków
Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie
z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie.
5.2 Zakres kontroli jakości
Kontrola jakości wykonanych instalacji powinna obejmować:
● zgodność zastosowanych do wykonania instalacji urządzeń, aparatów i materiałów
z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami.
● poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany
● prawidłowość wykonania połączeń przewodów
● ciągłość przewodów i kabli
● rezystancji żył kablowych oraz rezystancji izolacji przewodów i kabli
● próbę działania wykonanych instalacji
● poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi
● poprawność podłączenia aparatów i urządzeń
● spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy wynik, którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę należy
powtórzyć po uprzednim usunięciu przyczyny niezgodności.
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6 ODBIÓR ROBÓT
6.1. Ogólne zasady odbioru
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne” Przejęcia Robót
należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także
obowiązującymi normami oraz przepisami.
6.2 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca winien przygotować oprócz dokumentów wymienionych
w ST „Wymagania ogólne”
● dziennik budowy,
● dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów
składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
● protokóły, badań i pomiarów w 3 egzemplarzach,
● protokoły odbiory robót zanikających,
● instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w
2 egz.
● certyfikaty na urządzenia i materiały.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych,
które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.
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Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. Płatność za
jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót, na
podstawie wyników pomiarów i badań.

8 PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1 Normy dla instalacji teletechnicznych i elektrycznych
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z następującymi normami i przepisami:
• Norma BN-84/8984-10 – Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnętrzowe. Ogólne wymagania.
• PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Kompatybilność elektromagnetyczna,
• PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
•
•

zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przeciwporażeniowa,
PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - ochrona przed przepięciami,
PN-IEC 60364-4-47: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
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•
•
•
•

PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo- środki ochrony przed prądem przetężeniowym,
PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego – oprzewodowanie - obciążalność prądowa długotrwała
przewodów,
PN-IEC 60364-5-54: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne,
PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie
odbiorcze, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 15 czerwca
2002r/, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów. Dz.U nr 121 z 2006r poz. 563 Podstawowe zasady projektowania systemów
sygnalizacji pożarowej CNBOP w Józefowie 2002

Opracował:
Michał Podlasiak

8

