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Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w
niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważnym" co oznacza, że dopuszcza się
zastosowanie materiałów nie gorszych niż opisane w dokumentacji tj., spełniające wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji,
obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone
przez projektanta. Wszelkie zmiany w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do
projektu Wykonawca winien uzgodnić z projektantem przed złożeniem oferty. Zgodę
projektanta na rozwiązania inne niż w projekcie Wykonawca obowiązany jest w takim
przypadku załączyć do składanej oferty.
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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia oświetleniowej i gniazd
wtykowych 230 V i siłowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie montażu instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia oświetleniowej i gniazd
wtykowych 230 V i siłowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały
Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych określa
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy
PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na
życzenie inwestora.
Oświetlenie pomieszczeń budynku należy wykonać przy wykorzystaniu opraw wyposażone
różnych źródłach światła (głównie świetlówkowych zwykłych lub kompaktowych). Część z opraw
oświetleniowych wyposażona zostanie w indywidualne moduły zasilania awaryjnego. Do zasilania
opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego należy stosować przewody kabelkowe z żyłami
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miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm i napięciu izolacji U = 750 V.
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować gniazda z tworzywa
sztucznego wyposażone w kołek ochronny. Do zasilania gniazd stosować przewody kabelkowe z
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żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm i napięciu izolacji U = 750 V.

3.

Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami inwestora przy przestrzeganiu poniższych zasad:
– zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie
odbiorców 1-fazowych;
– mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie kolidujący
z wyposażeniem pomieszczenia;
– poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych;
– jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu;
– instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim położeniu, aby
styk ten występował u góry;

3

podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób, aby przewód
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód centralny do prawego bieguna.
5.2 Trasowanie
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej
konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
5.3 Układanie przewodów p/t
– bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku;
– przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w wiązce należy je tak ułożyć by, odstępy
między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm;
– przewody zaleca się układać jednowarstwowo;
– zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich
konstrukcję;
– zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno budowlanych.
5.4 Osadzenie puszek
Puszki p/t należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą
kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich
górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy
wprowadzonych przewodów.
5.5 Mocowanie kanałów instalacyjnych
Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych.
5.6 Układanie i mocowanie przewodów
– w korytkach kablowych przewody należy układać bez ich mocowania;
– przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe;
– zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne;
– podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie;
– przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm
wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu;
– do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce,
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki;
– przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a
puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem;
– zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej
podłogi, a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.
5.7 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
– łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosować połączeń skręcanych;
– przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia;
– do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany;
– długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie;
– zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń
mechanicznych;
– końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.
5.8 Montaż sprzętu i przewodów
– gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach;
5.9 Montaż opraw oświetleniowych
– przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy
świecznikowych;
– dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
złączy przelotowych.
5.10 Instalacja oświetleniowa
–

4

W
budynku
przewidziano
zainstalowanie
opraw
oświetleniowych
świetlówkowe,
metalohalogenkowe,
Do zasilania opraw należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły
2
1,5 mm i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać w tynku.
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny.
5.11 Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych
Do zasilania gniazd należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły
2
2,5 mm i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać w korytkach kablowych, na tynku na
uchwytach, pod tynkiem oraz w rurkach
6.

Kontrola jakości robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości Używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
– badanie dostaw materiałów,
– kontrolę prawidłowości wykonania robót,
– ocenę jakości i estetyki wykonanych robót.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm.

7.

Obmiar robót
Jednostki obmiarowe jest 1 metr

8.

Odbiór robót
Wykonawca powinien:
– przygotować dokumentację powykonawczą i przekazać ją z odpowiednim wyprzedzeniem
inwestorowi
– sprawdzić kompletność oraz jakość wykonywanych robót i funkcjonowanie urządzeń oraz
układów
Końcowego odbioru dokonuje zamawiający, który ustala komisję odbioru z udziałem
przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, użytkownika, p.poż. i itp.
Komisja odbioru powinna:
– zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji technicznej i akceptować ją
– dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów rozdzielnic w celu sprawdzenia
jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją
– sprawdzić funkcjonalność urządzeń oraz wyrywkowymi pomiarami zgodności danych z
przedstawionymi dokumentami.

9.

Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy związane
Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami
oraz regułami sztuki budowlanej takimi jak:
• Polska Norma PN-IEC 60364
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V - Instalacje
elektryczne
• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych
• Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych
• Prawo Budowlane
• Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie
• Odpowiednie aprobaty
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