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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru  robót związanych z montażem instalacji 
elektrycznych wewnętrznych w związku z budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezbędną 
infrastrukturą. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych 
wewnętrznych oraz użytkowaniem rozdzielni i tablic elektrycznych w opracowywanym budynku. 
 
Zakres ten obejmuje: 

S.03.04.1. montaż rozdzielni 
S.03.04.2. układanie kabli 
S.03.04.3. układanie przewodów 
S.03.04.4. montaż opraw oświetleniowych nastropowych 
S.03.04.5. montaż łączników oświetleniowych 
S.03.04.6. montaż gniazd wtykowych  
S.03.04.7. montaż aparatów elektrycznych i sterowniczych 
S.03.04.8. pomiary pomontażowe instalacji elektrycznych 
S.03.04.9. uruchomienie instalacji i urządzeń elektrycznych 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w branży elektrycznej, z zachowaniem należytej staranności i 
zasad bezpieczeństwa. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, 
specyfikacją oraz zaleceniami Managera Projektu. 
Wykonanie instalacji należy powierzyć firmie specjalistycznej mającej wyposażenie kontrolno – pomiarowe i doświadczenie w 
montażu i uruchamianiu instalacji elektrycznych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania  i składowania podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. W 
dokumentacji technicznej przykładowe rozwiązania, które można zastąpić innymi spełniającymi opisany standard i parametry 
techniczne. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć 
ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je 
zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji sygnalizacji włamania winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. 
Sprzęt używany do realizacji musi być zaakceptowany przez Managera Projektu. 
Do realizacji służą : 

- samochody dostawcze 
- wiertarki 
- wkrętarki mechaniczne do kołków (ręczne) 
- rusztowania 
- specjalistyczny sprzęt pomiarowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem , spadaniem, bądź przesuwaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji. 

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi 
w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) 
dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z 
technologii montażu danego urządzenia. 
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można 
wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do 
urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.  
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi należy: 

- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i 
neutralny) w jednym przepuście (rurze), 

- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału 
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 

W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania za pomocą kołków 
rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu 
urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. 
Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w 
sposób jak wyżej. 
Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, należy wstawić w 
przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób 
pewny i bezpieczny. 
Po ustawieniu urządzenia należy: 

-  zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
-  założyć zabezpieczenia elektromagnetyczne i termiczne zgodnie z projektem, 
-  dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
-  założyć osłony zdjęte w czasie montażu. 

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. Na przewodach nie stosować 
końcówek zaciskanych śrubami. Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli 
projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać 
wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. Przewody ochronne 
powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 
Instalacje wewnętrzne powinny być wykonane zgodnie z rysunkami i specyfikacjami 
materiałowymi 
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5.3. URUCHOMIENIE INSTALACJI, TESTOWANIE, ODBIÓR TECHNICZNY  

Po wykonaniu montażu instalacji wewnętrznych należy wykonać: 
a) przegląd rozdzielnic, tablic, podłączeń, 
b) przegląd poprawności ułożenia kabli, 
c) przegląd montażu opraw oświetleniowych, 
d) przegląd montażu osprzętu elektroinstalacyjnego, 
e) przegląd montażu uziemień i połączeń wyrównawczych, 
f) przegląd montażu instalacji odgromowej 
g) pomiary pomontażowe rozdzielni, rezystancji izolacji przewodów i kabli, skuteczności wyłączania,  
h) programowanie, uruchomienie i regulacja układów i urządzeń elektrycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami określonymi w specyfikacji oraz pomiarów 
charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających 
należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  

6.3. BADANIA PRZY WYKONYWANIU I PRZY ODBIORZE  

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z montażem rozdzielni i tablic należy do Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Manager Projektu może poddać je kontrolnemu 
badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

6.4. KONTROLA MATERIAŁÓW 

Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 
przechowywania materiałów. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Manager Projektu może poddać je kontrolnemu 
badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

6.5. BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA 

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy 
powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych prac. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Manager Projektu na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiorom podlegają prace robót zanikających i ulegających ukryciu (odbiór częściowy) oraz odbiór końcowy. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Manager Projektu na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

7.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Przedmiotem odbioru częściowego są: 
- 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 robót (budowy).   
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8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
Jednostki obmiarowe: 

- m – montaż rur, przewodów, kabli, 
- szt. – montaż gniazd, łączników, opraw oświetleniowych, 
- kpl – montaż rozdzielni. 

Do obliczenia należności przyjmuje się faktyczną długość linii kablowych oraz ilość  zużytych  materiałów. 

 


