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1. Wstęp 

1.1 Wymagania ogólne 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej – są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót elektrycznych związanych z „Remontem pomieszczeń – I i II  piętro seg. B, dostawą i 

montażem rolety elektrycznej oraz wykonaniem zabudowy szafy krosowej w seg. D w budynku 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18” 

 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych na wstępie.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

• CPV 45311100-1: Wewnętrzne linie zasilające 

• CPV 45311200-2: Instalacja oświetleniowa 

• CPV 45311100-1: Instalacja gniazd wtyczkowych 

• CPV 45311100-1: Pomiary elektryczne 

 

1.3. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego postępowania 

• Demontaż opraw oświetleniowych zamontowanych w sufitach podwieszanych w 

pomieszczeniach: 102, 103a, 103b, 103c, 203, 203a, 204 ,204a, 206, 206a, 207, 207a, 208, 

209, 210. 

• Montaż opraw oświetleniowych LED w pomieszczeniach: 102, 103a, 103b, 103c, 203, 203a, 

204 ,204a, 206, 206a, 207, 207a, 208, 209, 210. 

• Montaż czujników natężenia oświetlenia 1-10V wraz z okablowaniem i uruchomieniem w 

pomieszczeniach: 102, 103a, 103b, 103c, 203, 203a, 204 ,204a, 206, 206a, 207, 207a, 208, 

209, 210. 

• Likwidacja listew kablowych oraz gniazd logicznych (2/66,2/B6, 2/C23,2/C24, 2/D19, 2/D20, 

2/85, 2/D86), gniazd gwarantowanych, gniazd 230V oraz wycofanie okablowanie  (część 

okablowania wkuć ) w pomieszczeniach: 204, 204A, 206, 206A, 207,  209, 210 

• Likwidacja listwy kablowej, wkucie istniejącego okablowania oraz osadzenie w ścianie gniazd 

logicznych, 230V gwarantowanych, 230V w pomieszczeniu 210 

• Montaż listwy z gniazdami logicznymi oraz  elektrycznymi na wysokości około 100 cm ( zestaw 

1: 4xRJ45, 4x230V, gniazda obwodu gwarantowanego, zestaw 2: 4xRJ45, 8x230V, gniazda 

gwarantowanego w pomieszczeniu 206 



• Montaż listwy kablowej pod biurkiem oraz gniazd logicznych, gniazd 230V gwarantowanych, 

gniazd 230V oraz HDMI w pomieszczeniu 206 

• Przeniesienie gniazd logicznych 2/B19, 2/B20 oraz gniazd obwodu gwarantowanego OBW 9 

pod gniazda 2/B5-2/B18, zwykłe gniazda elektryczne zamontować w ścianie w pomieszczeniu 

206A. 

• Instalacja kolumny elektroinstalacyjnej oraz zakończenie w niej istniejącego okablowania, 

2xRJ45 (2/C3,2/C4, 2/C3,2/C4, 2/E1,2/E1,2/E2), 2x230V gwarantowane, 2x230V w 

pomieszczeniu: 204A, 207 

• Przesunięcie kolumny instalacyjnej wraz z ułożeniem „nowego” okablowania strukturalnego w 

pomieszczeniach: 204A, 204, 207 

• Instalacja kolumn wyposażonych w 2xRJ45, 2x230V gwarantowane, 2x230V wraz z 

doprowadzeniem okablowania w pomieszczeniach: 204, 207 

• Instalacja puszek podłogowych wyposażonych w: zestaw 1- 3xRJ45, 2x230Vgwarantowane, 

2x230V, zestaw 2 – 4xRJ45, 2x230V gwarantowane, 2x230V wraz z doprowadzeniem 

okablowania w pomieszczeniu 209 

• Montaż zestawu 6 gniazd 230V dla potrzeb socjalnych w pomieszczeniu 209 

• Montaż gniazd logicznych,  230V gwarantowanych, 230V, HDMI w adapterach natynkowych w 

regale wraz z wykonaniem okablowania w pomieszczeniu 209 

• Likwidacja gniazd logicznych (2/C13, 2/C14) oraz wycofanie okablowania, gniazda 230V 

zamontować w ścianie w pomieszczeniu 207 

• Wymiana listwy kablowej wraz z zestawem gniazd 2xRJ45, 2x230V gwarantowane, 2x230V w 

pomieszczeniu 207A 

• Montaż w  punkcie dystrybucyjnym panela krosowego 24xRJ45, kat.5e, Schrack oraz 19” 

organizatora kablowego 

• Uporządkowanie okablowania ( montaż w listwie kablowej) w pomieszczeniu 209 

• Przesunięcie elementów kontroli dostępu. 

• Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i teletechnicznej 

• W miejsce montażu rolety doprowadzenie instalacji elektrycznej (podłączenie do szafy 

elektrycznej w piwnicy) montaż oprawy oświetleniowej oraz włącznika rolety z kluczem. 

• Montaż oprawy oświetleniowej typ plafon w szafie krosowej wraz z podłączeniem do istniejącej 

instalacji elektrycznej 

 

Z uwagi na konieczność sprecyzowania elementów architektoniczno-budowlanych oraz 

instalacyjno-technicznych w projekcie zawarto przykładowe nazwy producentów. Zgodnie z 



Ustawą Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych istnieje możliwość zastosowania 

równoważnych produktów innych producentów o nie gorszych parametrach. 

 

2. Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

technicznej. Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, obowiązującymi certyfikatami i protokołami odbioru technicznego. 

     Stosowane urządzenia i materiały powinny posiadać stosowne atesty do zastosowania ich 

w obiektach użyteczności publicznej. Jakość materiałów i urządzeń powinna umożliwiać ich 

długotrwałe użytkowanie w budynku oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Materiały 

przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadanych atestów, certyfikatów oraz świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać 

akceptację Inwestora.  Ewentualne proponowane zamienniki muszą być zaakceptowane przez 

Inwestora. 

 

2.1. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty dopuszczające je do stosowania w 

obiektach użyteczności publicznej. 

• Oprawy oświetleniowe np.  Panel LED Lumiverso lub równoważne 

Parametry techniczne nie gorsze niż: 

Panel z funkcją ściemniania dim 

Zasilanie: 230V AC 

Posiadające  kompensację mocy biernej 

Strumień światła: 3400 lm (4000K), CRI:80 

Klasa energetyczna: A+ 

Moc LEDów: 40W 

Kąt świecenia: 140st 

Szerokość/długość: 593mm 

Wysokość: 50mm 

• Czujka natężenia oświetlenia 1-10V 50-800lux IP20 

Napięcie pracy: 1-10V 

Zakres ściemniania: od 10% do 100% 

Maksymalne obciążenie czujki: 50 mA 

• Opraw oświetleniowa typu plafon  

Parametry techniczne nie gorsze niż: 



zasilanie: ~230V/50Hz 

max obciążenie: 100W 

stopień ochrony: IP44 

oprawka: porcelanowa E27 

klosz: szklany przezroczysty 

podstawa: termoplastyczna 

kolor obudowy: biały 

wymiary: 245 x 245 x 85 mm (szer./wys./gł.) 

•  Panel krosowy 24xRJ45, kat.5e, np.  Schrack lub równoważne 

Parametry techniczne nie gorsze niż: 

Kat: 5e 

Nieekranowany 

Montaż: 19” 

Porty: 24 

• Roleta zewnętrzna dwudzielna w kolorze RAL 7047 

Wymiary(1605 x 1605) x 263 m 

Napęd elektryczny 

Roleta adaptacyjna standard 

Przełącznik kluczykowy 

• Kolumna elektroinstalacyjna 

Kolumna składa się z: konstrukcji aluminiowej 4-przedziałowej, jednej podstawy mocującej z 

pokrywą ochronną, 4 pokryw aluminiowych anodowanych, ozdobnej pokrywy górnej, bloku 

kolumnowego  8 modułowego o długość 325 mm 

Wysokość kolumny: 68 cm  

Kolor: aluminium 

• Puszka podłogowa 

Puszka podłogowa przeznaczona do podłóg technicznych lub betonowych wylewanych  

Umożliwia montaż punktów zasilających za pomocą ram. Wyposażone w pokrywę pod wykładziny 

(winyl, dywan lub parkiet) 

Dla podłóg o wysokości powyżej 75 mm 

Łatwe otwieranie za pomocą uchwytu i łatwa obsługa w pozycji otwartej w czasie instalacji 

 

3. Sprzęt 

Do przeprowadzenia prac elektrycznych należy zastosować typowe elektronarzędzia 

stosowane przy robotach instalacyjnych oraz mierniki z ważnymi świadectwami badań.  



Do wykonania przejść instalacyjnych wykorzystywać należy wiertnice. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przewidzianego do danego rodzaju robót. 

Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających aktualnym normom 

przedmiotowym.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. Transport 

Dowóz materiałów realizować należy z wykorzystaniem samochodów skrzyniowych o nośności 

dostosowanej do ciężaru elementów. 

Przewożone ładunki muszą być zabezpieczone przed możliwością przesuwania się w czasie transportu 

i przed możliwością uszkodzenia.  

Materiały na budowę dla potrzeb instalacji elektrycznych powinny być transportowane 

pojazdami, w których materiały te będą osłonięte i zabezpieczone przed zamoknięciem lub 

zawilgoceniem, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 

i ruchu drogowego. 

 

5. Instalacje elektryczne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.  Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych musi zapewnić prawidłowe działanie zgodne z 

dokumentacją techniczną. Niezbędne jest zapewnienie ochrony przed niekorzystnymi następstwami 

działania instalacji (porażenia, przepięcia, drgania, hałas, powstanie pożaru, wybuchu i innych szkód) 

oraz zabezpieczenie samej instalacji przed niekorzystnymi wpływami (wpływy atmosferyczne , 

ingerencja osób trzecich). 

 

 

 

 



5.1. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw oświetleniowych  

5.1.1. TRASOWANIE 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej obsługi, konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 

5.1.2.  Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

przejścia instalacji elektrycznych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przez elementy 

budynku, posiadające określoną odporność ogniową, powinny być uszczelnione pianką o odporności 

ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej oddzielenia przeciwpożarowego lub danego elementu 

budynku. 

 

5.1.3. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Oprawy oświetleniowe i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie w miejscach wcześniejszego montażu.   

Wysokość i miejsce  mocowania osprzętu dostosować do charakteru i przeznaczenia pomieszczeń.

  

5.1.4. Układanie kabli i przewodów  

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do 

podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy.  

 

6. Odbiór robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 

wykonaniu instalacji elektrycznej; oświetlenia. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zastawu 

badań na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 

robót z dokumentacją techniczną. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inwestora dopuszczone do użycia 

bez badań. 

Przed przystąpieniem do badań wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i 

terminie badań. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań, do akceptacji 

inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 

może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości. Wykonawca dostarczy 



inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom nam określających 

procedury badań. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom ST oraz muszą 

posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację inwestora. W przypadku materiałów, 

dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający 

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

6.3. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z dokumentacją 

techniczną, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakończeniu robót należy 

przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych wykonawca 

ma obowiązek uzgodnić z inwestorem. 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 

należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy punkty świetlne są załączane zgodnie z 

założonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone 

do właściwych zacisków. 

 

6.4. Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- protokóły prób montażowych, 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 

 

 

 


