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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych związanych z instalacją 
grzewczo-nawiewną w budynku nr 35 Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A. oddział 
w Dęblinie. 

2. Zakres stosowania ST 

ST stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących odbioru i 
wykonania instalacji elektrycznych dla budowy j.w. Spełnienie warunków ST stanowi 
podstawę do uzyskania odpowiednich cech eksploatacyjnych. 

3. Zakres robót 

Niniejsza ST obejmuje wymagania ogólne wspólne dla poniższych elementów: 

- wymianę przewodów zasilających między rozdzielnicą R2 a zespołami 
nawiewnymi Nx, 

- dostosowanie istniejącej rozdzielnicy R2 do zasilania zespołów grzewczo-
nawiewnych Nx, 

- wykonanie rozdziału punktu PEN w rozdzielnicy R2 na N i PE wraz z 
doprowadzeniem uziemiania połączonego z istniejącym uziomem otokowym. 

 

4. Wymagania ogólne 

4.1. Odbiór frontu robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zaznajomić się z dokumentacją 
techniczną, obiektem budowlanym gdzie będzie wykonywana instalacja oraz 
przygotowaniem frontu robót i zaplecza budowy. Odbiór placu budowy powinien być 
dokonany komisyjnie przez Wykonawcę od Zleceniodawcy. Odebranie frontu robót 
powinno być udokumentowane spisanym i podpisanym protokółem. W przekazaniu 
powinien uczestniczyć Kierownik Budowy. Wykonywane roboty powinny być uzgadniane i 
koordynowane na bieżąco z Kierownikiem Budowy. Przed przystąpieniem do robót należy 
uzgodnić zakres, sposób demontażu istniejących instalacji oraz uzgodnić miejsce 
składowania zdemontowanych elementów. 

5.1 Dokumentacja techniczna 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, jeśli przepisy tego wymagają, 
- dokumentacje techniczną instalacji, 
- Dziennik Budowy, 
- Księgę Obmiarów, 
- Specyfikację techniczną. 
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5. Wykonawca 

Wykonawca musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami pozwalającymi mu na 
wykonywanie instalacji elektrycznych. Wykonawca robót instalacyjnych odpowiedzialny 
jest za prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, zawartą umową oraz za stosowanie 
odpowiednich materiałów. Wykonawca odpowiada za zgodność wykonywanej instalacji z 
otrzymaną dokumentacją techniczną. Roboty wykonywane są zgodnie z poleceniem 
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. 

6. Materiały 

Wykonawca powinien podać z wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi 
Budowy materiały, jakie będą dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich 
akceptacji. Z chwilą zatwierdzenia ich należy z Kierownikiem Budowy uzgodnić terminy 
dostaw oraz miejsce ich składowania. Dostarczone na budowę materiały musza być 
zgodne z normami oraz posiadać odpowiednie atesty, aprobaty lub dopuszczenia. 

7. Sprzęt 

Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi 
właściwych do wykonywanych prac i spełniających wymagania BHP. 

8. Przyrządy pomiarowe 

Wszystkie używane na budowie przyrządy do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne 
świadectwa wzorcownictwa i status metrologiczny. 

9. Instalacje elektryczne 

Wszystkie materiały zastosowane w trakcie prowadzonych robót muszą być dostosowane 
do pracy w układzie TN-S przy napięciu 400/230V i częstotliwości 50Hz. We wszystkich 
obwodach stosować przewód ochronny PE o barwie żółtozielonej i neutralny N o barwie 
niebieskiej. 
 

9.1. Demontaż istniejących instalacji 

Wszystkie elementy do usunięcia (oprzewodowanie) należy zdemontować.  

9.2. Montaż infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3) 
Dla prowadzenia oprzewodowania należy ułożyć istniejących metalowych drabinek i koryt 
instalacyjnych. Pojedyncze przewody w pobliżu urządzeń układać w rurach osłonowych 
sztywnych. 
Prace muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z wykonawca robót sanitarnych, 
wentylacyjnych i chłodniczych. Użyte materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia 
i aprobaty. Elementy mocujące infrastrukturę kablową muszą być sprawdzonym 
stosowanym na rynku systemem.  
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów. 
Przed montażem wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta umożliwiająca 
konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i 
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
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elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do podłoża w 
sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny 
być chronione przed uszkodzeniami. 
 

9.3. Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5) 
W rozdzielnicy R-2 należy wymienić aparaty zgodnie z projektem.  

9.4. Montaż przewodów (CPV 45311100-1) 
Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 
-  złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 
montażu sprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: osadzenie 
przepustów, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 
podłożach, 
- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników, konsoli, wieszaków 
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów, 
- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. 

 
9.5. Wykonanie uziemienia punktu PEN  

Z uziomu otokowego będzie wyprowadzony przez przepust do wnętrza budynku 
płaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm. Wprowadzony płaskownik zakończyć zaciskiem 
PE z możliwością podłączenia również przewodów. Połączenie zacisku PE z rozdzielnicą 
wykonać przy pomocy przewodu LgYżo 16. 
Powyższe ma na celu wykonanie uziemienia punktu PEN w rozdzielnicy.  
Po wykonaniu zadania należy wykonać pomiary uziemienia. 

10. Oględziny po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca 
zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i 
zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku 
widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie 
bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno zostać odnotowane 
w dzienniku budowy. 

11. Oddanie instalacji do użytku 

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien 
dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z 
rysunkami i specyfikacją. 

12. Odbiór robót 

12.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
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wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, i uprzednimi 
ustaleniami. 

12.2. Odbiór ostateczny robót 
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 stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych, 

 


