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SST – 10
ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
Kody i nazwy CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST-01) są wymagania
dotyczące

wykonania

i

odbioru robót instalacji

elektrycznej, które zostaną wykonane

w ramach zadania „Zmiana aranżacji toalet Teatru „Bagatela” w Krakowie” – dz. nr 36,
jedn. ewid. Śródmieście.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowania
o udzielenie zamówienia 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 i odbiór instalacji elektrycznej w ramach zadania powołanego w pkt 1.1.
Przewiduje się następujący zakres robót objętych niniejszą specyfikacją:
ROBOTY ELEKTRYCZNE
- modernizacja rozdzielni RG,
- montaż czujników ruchu i obecności,
- montaż opraw oświetleniowych,
- montaż kabli, przewodów i rur osłonowych,
- montaż elementów instalacji przyzywowej,
- montaż elementów instalacji systemu sygnalizacji pożaru,
- pozostałe prace uzupełniające (wykucia, przebicia, zaprawianie bruzd, montaż puszek …)
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Dokumentacja Projektowa dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, a w szczególności pod kątem możliwości
technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
(BHP), rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas realizacji robót powinny być każdorazowo
zaakceptowane przez Projektanta i potwierdzone wpisem Kierownika Budowy i Projektanta
do dziennika budowy.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00
Wymagania ogólne.
2.2. Wymagania dotyczące materiałów
Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do robót, powinny odpowiadać Polskim
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać dokumenty dopuszczające
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez odpowiednie
ministerstwa.
Ponadto należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
2.3. Składowanie materiałów
Ogólne zasady składowania materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Składowanie poszczególnych materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu,
uszkodzeniu, odkształceniu lub pogorszeniu ich własności technicznych.
2.4. Kontrola materiałów
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania dokumentacji dostaw w postaci atestów,
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR-ki urządzeń, kart
gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.
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Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
2.5. Materiały do wykonania robót elektrycznych:
Zgodnie z dokumentacja techniczną.
Dopuszcza się zastosowanie co najmniej równoważnych urządzeń za zgodą i akceptacją
Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.
Do budowy zostaną wykorzystane następujące materiały główne:
2.5.1. Wyłączniki różnicowoprądowe dwubiegunowe 40A,
2.5.2. Wyłączniki nadprądowe jednobiegunowe B10, B16,
2.5.4. Rozłącznik bezpiecznikowy trójbiegunowy 100A wraz z bezpiecznikami 63A,
2.5.5. Czujniki obecności i czujniki ruchu,
2.5.6. Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe,
2.5.7. Oprawy awaryjne natynkowe, w sufitach podwieszanych oraz zewnętrzne,
2.5.8. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem,
2.5.9. Oprawy nastropowe oraz w sufitach podwieszanych,
2.5.10. Paski ledowe,
2.5.11. Rury winidurowe karbowane,
2.5.12. Przewody kabelkowe,
2.5.13. Sygnalizator akustyczno-optyczny systemu przyzywowego wraz z osprzętem,
2.5.14. Czujki optyczne dymu wraz z osprzętem,
2.5.8. Pozostałe: puszki instalacyjne podtynkowe i inne.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST,
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości ST,
projektowi organizacji Robót lub ustaleniom Inspektora Nadzoru.
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Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość wykonania
Robót.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym.
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje
i staż pracy.
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
• bezpieczeństwa konstrukcji,
• bezpieczeństwa pożarowego,
• bezpieczeństwa użytkowania,
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
• ochrony przed hałasem i drganiami,
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz przy spełnieniu
we właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót

5.2.1. UKŁADANIE PRZEWODÓW
5.2.1.1. Trasowanie
1. Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi
instalacjami i urządzeniami.
2. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych.
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3. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć
skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami.
4. Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów.
5. Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy
przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między
punktami podparcia.
5.2.1.2. Instalacje elektryczne na uchwytach (wspornikach)
Instalacja ta obejmuje ułożenie przewodów i montaż osprzętu
podwieszonego .

na konstrukcji sufitu

5.2.1.2.1. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów.
Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie należy mocować konstrukcje wsporcze ( płaskownik
perforowany) i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych ( bez względu
na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały,
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz
sam rodzaj instalacji). Odległość między uchwytami nie może być większa niż 0,5m .
5.2.1.2.2. Układanie przewodów.
1. Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach należy układać przewody kabelkowe
wielożyłowe. Zaleca się aby odległość między miejscami zamocowania lub zawieszenia nie
przekroczyła 0,4m przy zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30º dla w/w
przewodów.
2. Rozstawienie punktów zamocowań powinno być takie, aby odległości między nimi ze
względów estetycznych były jednakowe, a mocowania znajdowały się w pobliżu sprzętu i
osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między
zamocowaniami nie były widoczne.
3. Łączenie przewodów i kabli , podejścia i przyłączenia odbiorników naleŜy wykonać zgodnie z
punktem 5.6.

5.2.1.3. Instalacje wykonane pod tynkiem.
5.2.1.3.1. Trasowanie.
Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 1.
5.2.1.3.2. Mocowanie puszek.
1. Puszki należy osadzić (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały. Należy wykonać ślepe otwory
w cegle, a następnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzić puszki.
2. Puszki po ich zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.
5.2.1.3.3. Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów.
1. Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem rodzaju
i grubości tynku.
2. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne.
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3. Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie.
4. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.
5. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce;
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.
6. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm.
5.2.1.3.4. Przejścia przez ściany i stropy.
1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być
chronione przed uszkodzeniami.
2. Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa
sztucznego o odpowiednim przekroju.
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed
uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe lub rury
z tworzyw sztucznych.
5.2.1.3.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów.
Przygotowanie końcówek żył i łączenie przewodów i kabli należy wykonać zgodnie z punktem
5.2.2.2.
5.2.2. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
5.2.2.1. Montaż osprzętu.
1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące
parametry:
• natężenie oświetlenia,
• równomierność oświetlenia,
• stopień zabezpieczenia przed olśnieniem.
2. W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego zastosowano napięcie 230V względem
ziemi.
3. Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z lampami
fluorenscencyjnymi.
4. Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B 6A lub 10A.
5. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez:
• wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
• wkręcenie w kołek rozporowy,
• wbetonowanie,
• zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
6. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów.
7. Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy
przelotowych.
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5.2.2.2. Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych
przewodów oraz przyłączenie do opraw
1. Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i podkładek
metalowych przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.
Zanieczyszczone styki, zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową ogniową
lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.
2. Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją.
3. W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie
instalacyjnym.
4. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
5. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie.
6. Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE
powinien mieć większy zapas niż przewody czynne.
7. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi
i dodatkowe naprężenia.
8. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń
mechanicznych.
9. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk
jest przystosowany.
10. Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie wymagające obróbki; po zdjęciu
izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły
i nie powodują uszkodzenia struktury zakończenia żyły, z końcówką.
11. W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda
(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem.
12. W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze
stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ - ” z gwintem (oprawką).
13. Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie metalową warstwą
antykorozyjną.
5.2.2.3. Podejścia do opraw
1. Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
i w estetyczny sposób.
2. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurkach stalowych
(przewody również ułożone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszą spełniać odpowiednie
warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla
danego odbiornika.
3. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry (oprawy
oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach podejścia należy
wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach w rurach ochronnych.
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5.2.3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.
Ochronę przeciwporażeniową
i dodatkowych.

należy

realizować

za

pomocą

środków

podstawowych

Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim:
• izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa),
• obudowy (osłony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,
• wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż
30 mA, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupełniający środek ochrony przed
dotykiem bezpośrednim.
Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować:
• samoczynne wyłączenie zasilania,
• urządzenia o II klasie ochronności.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela Inwestora
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik
badań do akceptacji Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie
Przedstawiciela Inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować
dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Inwestora i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej jakości.
Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej powinna obejmować:
- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,
- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,
- prawidłowość wykonania połączeń przewodów, - ciągłość przewodów ochronnych, w tym
głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania
- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów
- próbę biegunowości
- próbę wytrzymałości elektrycznej
- próbę działania
- poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;
- pomiar spadku napięcia;
- sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświetlenia w
poszczególnych pomieszczeniach
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- sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych
i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania
- prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Inwestora, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny
niezgodności.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót.
6.2.1. Pomiary i próby instalacji.
Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana
oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy
została wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisów.
Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie:
• sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych (środowiskowych),
• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
• oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych elementów,
• poprawność połączeń wyrównawczych,
• dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje
• stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie
• bezpieczeństwa.
Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować:
• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych
• głównych i dodatkowych,
• pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
• sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,
• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
• próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic, napędów,
• blokad, itp.)
• sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia ( zanikiem lub
• nadmiernym obniżeniem).
Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby poprzedzające, jeżeli
mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny
niezgodności.
6.2.2. Oględziny instalacji.
Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia elektryczne
spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem
wymagań dotyczących bezpieczeństwa ich użytkowania.
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Oględziny mają umożliwić ocenę stanu technicznego urządzeń, ich zdolność do pracy i ocenę
warunków eksploatacji. Terminy i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w instrukcji
eksploatacji z uwzględnieniem zaleceń wytwórcy urządzeń, odpowiednich, specjalnych
przepisów dotyczących ich eksploatacji (np. przepisów Urzędu Dozoru Technicznego dla
urządzeń dźwigowych) i warunków pracy. Oględziny należy prowadzić w czasie ruchu i postoju
urządzeń ( bez lub pod napięciem). Należy sprawdzić zgodność urządzeń z dokumentacją
techniczną.
W ramach oględzin są wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim.
Należy je wykonać również podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach
elektrycznych przed przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie ich trwania. W czasie
przeprowadzanych oględzin należy ustalić przyjęty sposób ochrony przed dotykiem pośrednim i
ocenić prawidłowość jego doboru w zależności od warunków środowiskowych i rodzaju urządzeń.
Kolejnym przedmiotem oględzin powinno być sprawdzenie, czy oznaczenia przewodów i
zacisków są prawidłowe.
Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych, oznaczeń i itp. ma
na celu umożliwienie sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z przedstawioną dokumentacją
wykonawczą, a w toku eksploatacji instalacji ułatwić prawidłowe wykonanie prac naprawczych
i konserwacyjnych.
Urządzenia elektryczne powinny być usytuowane w sposób umożliwiający ich wygodną obsługę
i konserwacje. Należy sprawdzić stan urządzeń. Nie mogą one być w sposób widoczny
uszkodzone. W szczególności należy sprawdzić stan elementów składających się na ochronę
przed dotykiem bezpośrednim: izolacji części czynnych, obudów, osłon, stan zabezpieczenia
obiektu elektroenergetycznego przed dostępem osób nie upoważnionych.
6.2.3. Badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych.
Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami przy użyciu
źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4-24V bez obciążenia i prądem o natężeniu co
najmniej 0,2A.
Sprawdzenie wykonać przy użyciu mostka lub omomierza z wbudowanym źródłem napięcia
pomiarowego, lub metodą techniczną, przy użyciu amperomierza i woltomierza.

6.2.4. Pomiary rezystancji izolacji.
Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urządzeń
odbiorczych służą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogą
doprowadzić do pożarów oraz porażeń prądem elektrycznym. Zagrożenie porażeniem związane
z uszkodzeniem izolacji przewodów ruchomych jest bardzo duże, istnieje możliwość do
uchwycenia ręką w czasie ich użytkowania. Rezystancje izolacji urządzeń elektrycznych bada się
za pomocą mierników izolacji.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST–00 „ Wymagania ogólne”.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej są:
• kable i przewody - 1 mb.
• oprawy oświetleniowe - 1 szt.
• osprzęt elektroinstalacyjny - 1 szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczególne zasady odbioru robót
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
• projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
• dziennik budowy;
• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowę i przepisami;
• obmiary powykonawcze;
• protokoły wykonanych badań odbiorczych
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których
wykonano instalację
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym.
W ramach odbioru końcowego należy:
• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw,
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw,
• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,
• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
• dostarczyć protokół badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00
„Wymagania Ogólne".

11

Zmiana aranżacji toalet Teatru „Bagatela” w Krakowie
– Kraków ul. Karmelicka 6, dz. nr 36, jedn. ewid. Śródmieście
– SST- 10 Roboty elektryczne wewnętrzne
_____________________________________________________________________________________________________

Szczegółowe rozliczenie zgodnie z umową z Zamawiającym.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace związane z wyznaczeniem i realizacją robót,
- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i rozruchu
urządzeń,
- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk,
- wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,
- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,
- uporządkowanie placu budowy po robotach,
- wykonanie badań i prób pomontażowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa.
2. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
3. PN EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne.
4. PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
5. PN-N-01256.02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami,
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002
r. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.
881).
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami).
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, Wwa 1989r.
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