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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH- bran ża elektryczna 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. NAZWA ZAMÓWIENIA  
Remont instalacji elektrycznych w budynku  Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym 
przy ul. Willowej 2 - 4 w Szczecinie. 
 

1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem Zamówienia jest remont instalacji elektrycznych w zakresie: 
 
Uziemienie: 
ułożenie przewodów wyrównawczych w pomieszczeniu rozdzielni oraz do  docelowych 
urządzeń. 
 
Instalacja odgromowa 
wykonanie instalacji odgromowej na części dachu, przy centralach wentylacyjnych CW1, 
CW2, ustawienie 2 szt. masztów odgromowych, ułożenie 2 szt. przewodów 
odprowadzających  pogrążenie 2 sond uziomowych, wykonanie 2 szt. złączy kontrolnych.  
 
Wykonanie przebić przez ściany montaż koryt kablowych: 
 wykonanie przebić przez stropy i ściany, montaż podpór pod koryta kablowe, montaż koryt  
 kablowych, wykonanie połączeń wyrównawczych w wykonanych korytach, wykonanie  
 pomiarów połączeń wyrównawczych. 
 
Montaż rozdzielnic: 
montaż przewodu do wyłącznika ppoż, montaż wyłącznika ppoż, przeprowadzenie prób 
wyłącznika ppoż, wykucie wnęk pod wszystkie rozdzielnie, otynkowanie wnęk, wykucie 
kanałów do doprowadzenia przewodów do wnęk i osadzenie rur przepustowych powyżej 
i poniżej każdej z rozdzielnic. 
 
Montaż rozdzielnicy głównej:  
demontaż starej rozdzielnicy, montaż nowej rozdzielnicy, podłączenie pod istniejące kable 
zasilające, podłączenie kabli zasilających wlz, wykonanie pomiarów elektrycznych. 
 
Zasilenie urządzeń branży sanitarnej: 
ułożenie kabli zasilających do central wentylacyjnych wymienionych w przedmiarze. 
 
Zasilanie urządzeń teletechniki: 
Wykonanie przebić, zasilenie central oddymiania, zasilanie szafy RACK, uruchomienie 
systemu oddymiania. 
 
Zasilanie obwodów gniazd wtyczkowych: 
ułożenie przewodów do gniazd wtyczkowych jedno i trzyfazowych. 
 
Zasilanie obwodów oświetleniowych: 
Wykonanie przebić, rozprowadzenie przewodów oświetleniowych w tym w salach i 
pomieszczeniach, montaż rur winidurowych. 
 
Pomiary elektryczne: 
Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, samoczynnego wyłączenia 
dla rozdzielni głównej, pomiary połączeń wyrównawczych. 
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Do wykonania wyceny prac zamawiający udostępnia: 

- projekt elektryczny,  specyfikację techniczną, przedmiar robót.  

 
Prace remontowe obj ęte niniejsz ą specyfikacj ą należy wykona ć w wysokim  
standardzie jako ściowym .  
 
OKREŚLENIE ZAMÓWIENIA WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń (CPV). 
 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
 
 
2. OPIS TECHNOLOGII WYKONYWANIA PRAC ORAZ PARAMETRY  MATERIAŁÓW  
 
2.1 Wymagania dotycz ące robót elektrycznych. 
Wykonanie instalacji musi być przeprowadzone zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  
 
2.2 Trasowanie – przygotowanie tras kablowych 
Trasy kablowe wewnętrzne winni wytyczyć wykwalifikowani elektromonterzy . 
 
2.3 Układanie kabli i przewodów 
Większość przewodów będzie układana w korytach kablowych i bruzdach. Przekrój żył kabli  
i przewodów podano w projekcie.  
 
2.4 Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w rurach ochronnych.  
 
2.5 Przygotowanie ko ńców żył i ł ączenie przewodów 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  
 
2.6 Instalowanie osprz ętu i urz ądzeń 
Na tym etapie realizacji inwestycji montowane zostaną obwody systemu oddymiania. 
 
2.7 Zasilanie wykonywanych obwodów. 
Zasilanie odbiorów wykonać przewodami określonymi w projekcie. 
   
2.8 Ochrona przeciwpora żeniowa 
Przewiduje się samoczynne wyłączenie napięcia wystarczające dla ochrony 
przeciwporażeniowej.  Należy wykonać pomiary sprawdzające  wyłączniki oraz sprawdzić 
dokładność wszystkich połączeń PE.  
 
2.9 Wykaz podstawowych materiałów elektrycznych nie zbędnych dla wykonania 
przedmiotu zamówienia.  
Materiały instalacyjne dostarcza w komplecie Wykonawca. 
 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn niezb ędnych do wykonania robót 

elektrycznych 
 
3.1 Sprzęt do robót elektrycznych. 
Prace, które należy wykonać powinny być wykonywane przy pomocy następującego sprzętu: 

− młot udarowy elektryczny, 
− wiertnica do przewiertów pionowych w stropie i w ścianach betonowych,  
− bruzdownica z odkurzaczem 
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− mierniki rezystancji izolacji, 
− mierniki skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
− woltomierze, amperomierze cęgowe,    
− mierniki do testowania wyłączników różnicowo prądowych,   
− wszystkie mierniki użytkowane przez wykonawcę powinny posiadać aktualne 
świadectwa legalizacji. 

 
4.  Zasady kontroli jako ści robót elektrycznych 
 

− Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
 
4.1  Badania i pomiary elektryczne 
Przed oddaniem instalacji do użytku należy przeprowadzić następujące sprawdzenia 
pomiary:  

− pomiary rezystancji izolacji przewodów i obwodów elektrycznych, 
− pomiar samoczynnego wyłączania dla rozdzielni głównej. 
− Sprawdzenie działania wyłącznika ppoż. 
− sporządzenie protokółu uruchomienia i prób funkcjonalnych. 

 
Bezwzględnie zachodzi konieczność przeprowadzenia pomiarów i zakończenia ich w formie 
protokolarnej.  
Protokoły z pomiarów należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
 
4.2 Dokumentacja powykonawcza  
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć 
zleceniodawcy dokumentację powykonawczą. 
 
Wszystkie wyniki badań i pomiarów powinny być dołączone do odbioru technicznego 
wykonanych robót.  
Należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru wszystkie: 

− atesty,  
− certyfikaty, 
− karty katalogowe, 
− deklaracje zgodności, 
− karty gwarancyjne, 
− instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 
5.1 Akceptowanie u żytych materiałów 
         Roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).  
 
5.2  Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone. 
 

6. INFORMACJE O MIEJSCU BUDOWY 
 
6.1 Ogólne wymagania dotycz ące prowadzonych prac  
Roboty mogą być wykonywane częściowo podczas trwania roku akademickiego należy więc 
się liczyć z dodatkowymi utrudnieniami związanymi z ruchem osób trzecich.  
 
6.2 Ochrona i utrzymanie robót 
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Od chwili przejęcia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę 
robót i mienia Zamawiającego.  
 
6.3 Zgodno ść robót z przedmiarem i specyfikacj ą techniczn ą 
Projekt elektryczny, Specyfikacja Techniczna (ST) oraz przedmiar przekazane przez 
Zamawiającego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy,  
a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  
 
6.4 Przekazanie placu budowy 
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie.  
6.5 Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca wykona na własny koszt wydzielenie i zabezpieczenie rejonu, w którym będą 
prowadzone prace. 
 

7. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 
7.1 Stosowanie si ę do ustale ń prawa i innych przepisów 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do 
Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu 
zamówienia.  
 
7.2 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej.  
 
7.3 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego.  
 
7.4 Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.. 
 
7.5 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów BHP.   
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
8.2 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestor skiego 
Inspektor, upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1 Rodzaje robót 

− odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu , 
− odbiór końcowy, 
− odbiór ostateczny. 
 

9.1.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości i ilości 
wykonanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
9.1.2 Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
 
9.1.3 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót oraz wykonania robót związanych z 
ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji dokonany przez 
uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi.  
 
9.2 Dokumenty odbioru ko ńcowego 
W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi następujące 
dokumenty: 

− atesty, deklaracje jakościowe na wbudowane materiały,  
− świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów, 
− obmiary robót, 
− dokumentację rysunkową i opisową – dokumentacja powykonawcza, 
− protokoły odbioru robót zanikających, 
− dokumentacja powykonawcza wraz z wynikami powykonawczych pomiarów. 
− protokoły standardowych pomiarów elektrycznych  i natężenia oświetlenia. 
− protokoły z uruchomienia urządzeń, 
− Karta odpadów na materiały rozbiórkowe (budowlane, sanitarne, elektryczne) 
− inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 
Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja po wykonawcza b ędzie podstaw ą 
do nieprzyst ąpienia ze strony Zamawiaj ącego do czynno ści odbioru ko ńcowego. 


