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STE 01.01 – INSTALACJE ELKTRYCZNE
KOD CPV 45312311-0

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych przy pracach związanych z
termomodernizacją budynku pensjonariuszy – docieplenie dachu.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST.
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
-

montaŜ instalacji odgromowej na budynku pensjonariuszy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STI są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi
do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat
technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
postanowieniami Kontraktu.
2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST
00.03 „Warunki ogólne”
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej STE
są :

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA INSTALACJI ODGROMOWEJ
1.
2.

drut FeZn ø 8,0 mm
wsporniki dachowe przyklejane

Np.„KOPEL”
Np.„KOPEL”

3.
4.
5.

rura elektroinstalacyjna ø 16,0 mm
śruby naciągowe
złącza kontrolne

Np.„KOPEL”
Np.„KOPEL”
Np.„KOPEL”

3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Warunki ogólne”
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu.
Roboty montaŜowe związane z wykonaniem instalacji elektrycznej wykonane będą przy
uŜyciu następującego sprzętu mechanicznego:
-

samochód dostawczy,

-

spawarka

Ponadto roboty naleŜy przeprowadzić przy pomocy sprzętu przystosowanego
do montaŜu instalacji odgromowej oraz drobnego sprzętu budowlanego.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Warunki ogólne”
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu.
Transport powinien zapewniać:
-

stabilność pozycji załadowywanych materiałów,

-

zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,

-

kontrole załadunku i wyładunku,

kable, przewody, druty, płaskownik FeZn, oprawy oświetleniowe transportować w
oryginalnych zwojach , w których są one dostarczane przez producenta. Zwoje układać w
taki sposób by nie spowodować zbędnego odkształcania materiału. Śruby naciągowe i
złącza kontrolne transportować w opakowaniach zbiorczych.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.06 „Warunki ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.
5.2.1. Instalacja odgromowa.
Instalacje odgromowa na dachu wykonać z drutu FeZn o średnicy 8.0 mm. Drut
instalować do powierzchni dachu za pomocą wsporników dachowych przyklejanych.
Wsporniki rozmieszczać w odległości 80-100 cm jeden od drugiego. Wsporniki
przytwierdzić do dachu za pomocą specjalistycznego kleju dostarczanego wraz ze
wspornikami. Do siatki odgromowej na dachu przytwierdzić wszystkie elementy
metalowe , przewodzące znajdujące się na dachu. Połączenia wykonywać za pomocą śrub
i złączy. Na płaszczyznach pionowych wykonać zwody z drutu FeZn 8.0 mm. Druty
instalacji poziomej i pionowej łączyć trwałe przy pomocy złączy metalowych.
Na wysokości 0,4m od poziomu gruntu drut naleŜy wykonać złącze kontrolnopomiarowe.
Zwody pionowe podłączyć do istniejącego otoku budynku. W przypadku stwierdzenia
braku lub niesprawności otoku uziemiającego naleŜy wykonać uziom szpilkowy,
pogrąŜany ( dla kaŜdego zwodu pionowego naleŜy wykonać jeden uziom szpilkowy,
chyba Ŝe pomiar rezystancji wskazuje na konieczność wykonania kolejnych uziomów
pogrąŜanych).

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania instalacji
odgromowej z Dokumentacja Projektową.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót”
pozycjami katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne.
8.3 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom :
-

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne)

-

odbiorowi częściowemu technicznemu robót

-

odbiorowi końcowemu robót

8.4 Odbiór robót zanikających i podlegających 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 zakryciu będzie dokonany w czasie
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony
będzie niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową ,
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.
8.5 Odbiór częściowy techniczny robót
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami
umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad
określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru
końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w
szczególności :
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dziennik Budowy i Księgi obmiarów
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty
jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów
a) ustalenia technologiczne

b) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych
c) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z dokumentacją projektową naleŜy wykonać zakres robót wymienionych w
pkt.1.3. niniejszej ST.
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jakości robót, w oparciu o
wyniki protokółów.
Cena wykonania 1 m instalacji obejmuje :
-

roboty przygotowawcze

-

dostarczenie materiałów

-

ułoŜenie instalacji

-

montaŜ osprzętu

-

montaŜ opraw oświetleniowych

-

podłączenie urządzeń elektrycznych

-

pomiar rezystancji uziomu

-

pomiar skuteczności zerowania poszczególnych obwodów elektrycznych

-

pomiar selektywności zadziałania zabezpieczeń głównych

-

pomiar zadziałania wyłączników róŜnicowoprądowych

-

pomiar skuteczności zadziałania instalacji alarmowych

-

regulacja wykonanych instalacji

-

przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji
Technicznej

-

wykonanie dokumentacji powykonawczej

9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności.
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

10. Przepisy związane
Uwzględniono następujące normy:
PN-IEC-61024-1 : 2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania
PN-IEC 60364-4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub
łączeniowymi.
PN-IEC-61312-1 : 2001 – Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogólne.
PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogólnych charakterystyk.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do
odłączania izolacyjnego i łączenia
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-91-E-05010 : – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów.
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instrukcje producentów dotyczące montaŜu i układania kabli i przewodów
elektroenergetycznych. Instrukcje montaŜowe oraz DTR dotyczące opraw oświetleniowych.
Instrukcje producentów dotyczące montaŜu i układania rur elektroinstalacyjnych.

