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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – WYMAGANIA  
            OGÓLNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji elektrycznych związanych  
  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych związanych z prze-
budową i dostosowaniem istniejących pomieszczeń na potrzeby Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii 
Dziennej i Centrum Badań na I i IV piętrze budynku H Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. Jana 
Mikulczyka  -Radeckiego. stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących 
procesu realizacji, kontroli i jakości robót. Są one podstawa, której spełnienie warunkuje uzyska-
nie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 

 
1. ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach     
    wykonawstwa robót. 
2. ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadając polskim normom oraz posiadając 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów: 

* atest 
* certyfikat 
* aprobatę techniczna ITB 
* certyfikat zgodności. 
 

1.3  Zakres robót objętych specyfikacja 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują: 
Instalacje elektryczne : 
 
Zakres robót  instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla  przebudowy i dostosowanie istniejących 
pomieszczeń na potrzeby Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii Dziennej i Centrum Badań na I i IV piętrze 
budynku H  obejmuje : 
 
- zabudowę agregatu prądotwórczego o mocy 500kVA usytuowanego obok  istniejącej stacji  
  transformatorowej ST10 ; 
- szafy kablowej SK-1/AGP usytuowanej obok stacji transformatorowej ST10; 
- budowę linię kablową YKSY 7x1,5mm2 stanowiącej sterowanie SZR w stacji transformatorowej  
  ST10 
- budowę linię kablową 4x[YKY 1x150mm2] +YKY1x95mm2 stanowiącej zasilanie rezerwowe 
  rozdzielnicy głównej budynku H - RGH-400/230V podparte agregatem prądotwórczym; 
- rozbudowę rozdzielnicy RGH-440/230V o obwody dla zasilania obwodów rozdzielnic RIT-1/H 
  RWK/H , RK-1/H , RK-2/H , RK-3/H; 
- zabudowę UPS 15kVA medycznej sieci IT dla Kardiologii i Onkologii dziennej; 
- zabudowę UPS 15kVA sieci komputerowej dla Kardiologii; 
- zabudowę UPS 15kVA sieci komputerowej dla Onkologii dziennej; 
- zabudowę UPS 5kVA sieci komputerowej dla Centrum Badań Klinicznych; 
- zabudowę rozdzielnicy RGUPS -400/230V; 
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- przebudowę istniejącej tablicy elektrycznej TE-1/2  w budynku  ‘’H’’ na potrzeby Kardiologii 
  zlokalizowanego na I piętrze z wykorzystaniem istniejących w.l.z. ;  
- przebudowę istniejącej tablicy elektrycznej TE-2/2  w budynku  ‘’H’’ na potrzeby Onkologii  
  dziennej zlokalizowanego na I piętrze z wykorzystaniem istniejących w.l.z. ;  
- przebudowę istniejącej tablicy elektrycznej TE-2/3  w budynku  ‘’H’’ na potrzeby Centrum Badań  
  klinicznych zlokalizowanego na IV piętrze z wykorzystaniem istniejących w.l.z. ;   
-  rozdzielnicę elektryczną sieci separacyjnej 230/230V – sieć ‘’ IT ‘’  RIT-1/H; 
-  rozdzielnicę elektryczną sieci komputerowej Kardiologii RK-1/H; 
-  rozdzielnicę elektryczną sieci komputerowej Onkologii dziennej RK-2/H; 
-  rozdzielnicę elektryczną sieci komputerowej Centrum Badań Klinicznych RK-3/H; 
-  instalacja oświetleniowa ogólnego dla Kardiologii i Onkologii dziennej na I piętrze ; 

-  instalacja oświetleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego dla Kardiologii i Onkologii dziennej na  

   I piętrze ; 

-  instalacja oświetleniowa ogólnego dla Centrum Badań Klinicznych na III piętrze ; 

-  instalacja oświetleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego dla  Centrum Badań Klinicznych  

   na IV piętrze ; 

-  instalację elektryczną w.l.z. siły i gniazd wtyczkowych  dla Kardiologii i Onkologii dziennej  

   na I piętrze ;  

-  instalację elektryczną w.l.z. siły i gniazd wtyczkowych  dla Centrum Badań Klinicznych  

   na IV piętrze ; 

-  ochrony przepięciowej instalacji elektrycznych; 

-  ochrony od porażeniem prądem elektrycznym;  

-  instalacja uziemień medycznych; 
-  trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych. 
 
Zakres projektu koncepcji instalacje teletechniczne obejmuje: 
 
- instalację komputerową  
- instalację telefoniczną  
- instalację sytemu sygnalizacji pożaru SSP 
- instalację przyzywową 
- trasy kablowe dla potrzeb instalacji teletechnicznych 
Wykonanie badan, pomiarów i protokołów instalacji elektrycznej. 
 
 
 
1.4. Definicje i pojęcia 
Użyte w ST wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 
1. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do sto-
sowania  
w budownictwie, wydana przez upoważniona do tego jednostkę; 
2. certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wyka-
zujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usłu-
ga są zgodne  
z określona norma lub z właściwymi przepisami prawnymi; 
3. deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączna odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z norma lub aprobata techniczna; 
4. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupeł-
nieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 
5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem. 
6. materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7. polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru 
 w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
Budowy. 
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8. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 
9. rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiek-
tu będącego przedmiotem Robót. 
1.5. Specyfikacje techniczne podane w następnych rozdziałach, dotyczące poszczególnych rodzajów 
instalacji elektrycznych należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym rozdziale. 
1.6. Dla instalacji i robót nie objętych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny 
stanowić integralna część dokumentacji technicznej. 
1.7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 
być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod katem możliwości technicznych 
realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych. 
1.8. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie 
uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być  każdorazowo potwierdzone 
wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za 
konieczne - również  potwierdzane przez autora projektu. 
c. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elemen-
tów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eks-
ploatacyjnej. 
d. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i popra-
wek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizacje magazynów, składowisk, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie  przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-
puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopusz-
czalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą mia-
ły aprobatę techniczna wydana przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określająca brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz 
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowa-
dzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do mo-
mentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polece-
nie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znacz wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
 inne przepisy i wytyczne, które SA w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wyma-
gań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły biedzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwolę i inne odnośne do-
kumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w 
Razie ich braku powinny miech decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez 
Jednostki upoważnione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
2.2 Dostarczone na budowę kable powinny byc nawiniete na bebnach a jeśli sa to krótkie odcinki 
dopuszcza się w kręgach. Kable nie powinny posiadać widocznych uszkodzeń. Składowanie kabli powin-
no 
być zgodne z warunkami: 
a) kable w czasie składowania powinny się znajdować na bebnach, dopuszcza się składowanie krótkich 
odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, 
b) bębny z kablami powinny byc ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone 
poziomo, 
c) koce kabli powinny byc zabezpieczone przed wilgocią. 
2.3 Listwy, rurki lub kanały instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny byc proste, bez wi-
docznych uszkodzeń, zgnieceń i zniekształceń. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanały instalacyjne z two-
rzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –
5 °C i nie wyższej niż 25 °C – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli 
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zo-
stały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do ro-
bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokali-
zowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co naj-
mniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badan 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może byc póź-
niej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien byc zgodny z oferta Wyko-
nawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma byc utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca po-
wiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jaki-
kolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zosta-
ną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości i przewożonych materiałów. Liczba środków trans-
portu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą byc dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowo-
dowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie In-
spektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez 
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycz-
nych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badan materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągać założona 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwier-
dzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Mini-
malne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwość sa określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badan. 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.3. Raporty z badan 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, 
nie później jednak ni_ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badan (kopie) 
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będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badan dostar-
czonych przez Wykonawcę. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumen-
tów technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata technicz-
na, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie sa objęte certyfikacja 
określona w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzu-
cone. 
 
6.6. Dokumenty budowy 
(1) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postepu każdego z elemen-
tów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(2) Deklaracje zgodności 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty ro-
bocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny byc udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencje na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pi-
semnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co naj-
mniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i In-
spektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jesli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą 
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wyliczone w m2, natomiast długości w m. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badan atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okre-
sie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza sie w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jedno-
znaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakry-
ciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowa-
nia ogólnego postepu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgło-
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-
dzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie In-
spektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło-
żonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej do-
kumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyję-
tych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli została sporzą-
dzona w trakcie realizacji umowy, rejestry obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych, rysunki 
(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła-
ścicielom urządzeń, 
inwentaryzacje powykonawcza robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzu-
pełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokona-
ny na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór osta-
teczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa 
płatności jest wartość (kwota)podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami 
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy ,wartość pracy sprzętu 
wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 156, Poz. 1118 z 2006r.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.Nr 75 poz. 690 z 2002r. z pózn. zm.). 
 
II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT 
       – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania szczegółowe doty-
czące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych związanych z przebudową i dostosowaniem istnieją-
cych pomieszczeń na potrzeby Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii Dziennej i Centrum Badań na I i IV 
piętrze budynku H Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. Jana Mikulczyka  -Radeckiego 
  1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacja 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują: 
Instalacje elektryczne : 
Wykonanie badan, pomiarów i protokołów instalacji elektrycznej. 
Zakres robót  instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla  przebudowy i dostosowanie istniejących 
pomieszczeń na potrzeby Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii Dziennej i Centrum Badań na I i IV piętrze 
budynku H  obejmuje : 
 
- zabudowę agregatu prądotwórczego o mocy 500kVA usytuowanego obok  istniejącej stacji  
  transformatorowej ST10 ; 
- szafy kablowej SK-1/AGP usytuowanej obok stacji transformatorowej ST10; 
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- budowę linię kablową YKSY 7x1,5mm2 stanowiącej sterowanie SZR w stacji transformatorowej  
  ST10 
- budowę linię kablową 4x[YKY 1x150mm2] +YKY1x95mm2 stanowiącej zasilanie rezerwowe 
  rozdzielnicy głównej budynku H - RGH-400/230V podparte agregatem prądotwórczym; 
- rozbudowę rozdzielnicy RGH-440/230V o obwody dla zasilania obwodów rozdzielnic RIT-1/H 
  RWK/H , RK-1/H , RK-2/H , RK-3/H; 
- zabudowę UPS 15kVA medycznej sieci IT dla Kardiologii i Onkologii dziennej; 
- zabudowę UPS 15kVA sieci komputerowej dla Kardiologii; 
- zabudowę UPS 15kVA sieci komputerowej dla Onkologii dziennej; 
- zabudowę UPS 5kVA sieci komputerowej dla Centrum Badań Klinicznych; 
- zabudowę rozdzielnicy RGUPS -400/230V; 
- przebudowę istniejącej tablicy elektrycznej TE-1/2  w budynku  ‘’H’’ na potrzeby Kardiologii 
  zlokalizowanego na I piętrze z wykorzystaniem istniejących w.l.z. ;  
- przebudowę istniejącej tablicy elektrycznej TE-2/2  w budynku  ‘’H’’ na potrzeby Onkologii  
  dziennej zlokalizowanego na I piętrze z wykorzystaniem istniejących w.l.z. ;  
- przebudowę istniejącej tablicy elektrycznej TE-2/3  w budynku  ‘’H’’ na potrzeby Centrum Badań  
  klinicznych zlokalizowanego na IV piętrze z wykorzystaniem istniejących w.l.z. ;   
-  rozdzielnicę elektryczną sieci separacyjnej 230/230V – sieć ‘’ IT ‘’  RIT-1/H; 
-  rozdzielnicę elektryczną sieci komputerowej Kardiologii RK-1/H; 
-  rozdzielnicę elektryczną sieci komputerowej Onkologii dziennej RK-2/H; 
-  rozdzielnicę elektryczną sieci komputerowej Centrum Badań Klinicznych RK-3/H; 
-  instalacja oświetleniowa ogólnego dla Kardiologii i Onkologii dziennej na I piętrze ; 

-  instalacja oświetleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego dla Kardiologii i Onkologii dziennej na  

   I piętrze ; 

-  instalacja oświetleniowa ogólnego dla Centrum Badań Klinicznych na III piętrze ; 

-  instalacja oświetleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego dla  Centrum Badań Klinicznych  

   na IV piętrze ; 

-  instalację elektryczną w.l.z. siły i gniazd wtyczkowych  dla Kardiologii i Onkologii dziennej  

   na I piętrze ;  

-  instalację elektryczną w.l.z. siły i gniazd wtyczkowych  dla Centrum Badań Klinicznych  

   na IV piętrze ; 

-  ochrony przepięciowej instalacji elektrycznych; 

-  ochrony od porażeniem prądem elektrycznym;  

-  instalacja uziemień medycznych; 
-  trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych. 
 
Zakres projektu koncepcji instalacje teletechniczne obejmuje: 
 
- instalację komputerową  
- instalację telefoniczną  
- instalację sytemu sygnalizacji pożaru SSP 
- instalację przyzywową 
- trasy kablowe dla potrzeb instalacji teletechnicznych 
Wykonanie badan, pomiarów i protokołów instalacji elektrycznej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projek-
towa. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny byc zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania insta-
lacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie 
pod warunkiem  wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie 
z Inżynierem. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów i ich pozyskiwania podano  w Specyfikacji Tech-
nicznej „wymagania ogólne”. Szczegółowe zestawienie  materiałów przedstawione  jest w przedmiarze 
robót elektrycznych  
 (1) Odbiór materiałów na budowie 
• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę 
wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
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• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi wytwórcy. 
• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wy-
konania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór tech-
niczny robót. 
(2) Składowanie materiałów na budowie 
• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapo-
biegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjal-
nych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak również  przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
3.2. Sprzęt używany do robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości zawartych w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora. W  
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport 
Transport okablowania i urządzeń do wykonania prac wykonywać zamkniętymi środkami. W czasie trans-
portu materiały należy zabezpieczyć w sposób wykluczający uszkodzenia. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczal-
nych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do terenu robót. 
4.2. Magazynowanie 
Materiały do wykonania projektowanego zakresu robót należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. Zaleca się dostarczanie urzą-
dzeń i konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed ich montażem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji, powinny byc zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lo-
kalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. musza byc chronione 
przed uszkodzeniami. 
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny byc wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 
• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi musza byc chronione do wysokości bez-
piecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy 
stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 
5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bez-
pieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsol-
ki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone 
do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Oprawy oświetleniowe  
montowane będą do stropu należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetono-
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wanie. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
5.6. Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny .Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wyko-
nywać w rurach stalowych,  kanały musza spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wypro-
wadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zasilanych od 
góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Sa to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasi-
lane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków tech-
nologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub 
konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub kon-
strukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
5.7. Układanie przewodów 
5.7.1. Przewody izolowane, jednożyłowe w rurkach 
a) Układanie rur: 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu lub we 
wcześniej wykonanych bruzdach. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawę-
dzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i 
osprzętem należy wykonywać przez: 
• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
• wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna byc wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody 
powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
b) Wciąganie przewodów: 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania , 
zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów nale-
ży wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewo-
dów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych 
zasad. 
5.7.2. Przewody izolowane, kabelkowe na uchwytach 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalacje należy wykonać: 
− w wykonaniu zwykłym, 
− w wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
− bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
− na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
− pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
− w listwach PCW. 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrz-
nej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpo-
wiednich uszczelniaczy. 
• Układanie przewodów na uchwytach 
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów 
nie powinny byc większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów 
powinno byc takie aby odległości miedzy nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty miedzy 
innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby 
zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 
• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
− ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich 
bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako 
szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średni-
ca głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
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przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowied-
nich uszczelnień. 
• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 
− zamontowanie listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do 
podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 
5.7.3. Przewody izolowane, kabelkowe w korytkach 
Kable zasilające rozdzielnic , tablic   należy prowadzić w korytach perforowanych K200/H50,  K400/H50 
mocowanych do ściany lub sufitu na uchwytach metalowych dotyczy to poziomu piwnicy , w pozostałych 
prowadzić pod tynkiem w rurkach instalacyjnych . 
Kable w korytach powinny byc układane równolegle do siebie, a liczba skrzyżowań powinna być jak naj-
mniejsza. Na całej trasie kablowej nie należy dopuszczać do nadmiernych naprężeń i skręceń na kablach 
oraz należy zachować normatywne promienie gięcia. 
 
5.8. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody musza być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przy-
łączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody sa przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętka oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozja w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły prze-
wodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie 
może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czysz-
czenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi 
(linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania). 
5.9. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny byc dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozja itp. Połączenia mogą być wykonywane jako 
sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia 
sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone sa na 
drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane sa do przesunieć  lub przemieszczeń. Połączenia te nale-
ży wykonać: 
− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
− przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
5.10. Montaż tablic rozdzielczych 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 
oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. Tablice w obu-
dowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych 
w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy: 
− zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
− dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
− założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 
− podłączyć obwody zewnętrzne, 
− podłączyć przewody ochronne. 
5.11. Demontaż istniejącej instalacji 
Istniejące rozdzielnice i instalację elektryczną  znajdujące się w przebudowanym budynku należy zde-
montować . 
5.13. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
− pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
− pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
− pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
− pomiary rezystancji uziemień, 
− sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń aktywnych, 
− sprawdzenie poprawności działania systemu, 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
• Sprawdzenie i odbiór robót powinno byc wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów 
[6]. 
• Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 
− zgodność wykonania robót z dokumentacja projektowa, 
− właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 
− sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
− sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń aktywnych 
− sprawdzenie poprawności działania systemu 
− załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 
− wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznej sa: 
− m kabli i przewodów. 
− Ilości urządzeń elektrycznych, 
− Ilości osprzętu elektrycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 
wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który usta-
la komisje odbioru z udziałem Inwestora, wykonawców, odpowiednich służb technicznych, p.poż. i BHP 
oraz przedstawicieli instytucji finansujących. Komisja odbioru powinna: 
• zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ja, 
• dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia 
jakości robót i zgodności z otrzymana dokumentacja i przepisami, 
• sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności 
danych z przedstawionymi dokumentami, 
• ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji, 
• sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i 
wniosków. 
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. Z chwila przejęcia instalacji 
przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych 
przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel Wykonaw-
cy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów stero-
wania, bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informa-
cje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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