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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-1) są wymagania dotyczące odbioru 
poremontowego instalacji SZR w rozdzielni n.n. stacji transformatorowej R - 1015 Uniwersytetu 
Wrocławskiego we Wrocławiu w Łączniku między D.S. Kredka i D.S. Ołówek Celem 
Specyfikacji Technicznej jest poszerzenie i doprecyzowanie wymagań technicznych i danych 
określonych w Projekcie Budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST–1) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 



 

 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych do wykonania  
w niniejszym kontrakcie.  

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

Obligatoryjnymi załącznikami do niniejszej specyfikacji będą szczegółowe obmiary 
(przedmiary) robót które obejmują: 

1.4. Wymianę wyłączników APU na nowe z napędem elektrycznym  

CPV 45315600 – 4 Instalacje zasilania elektrycznego – instalacje nn 

-     Demontaż wyłączników APU szt 3 i montaż w to miejsce wyłączników 
kompaktowych z zasilaniem silnikowym. 

 Demontaż istniejącego sterowania układem SZR 

 Montaż urządzeń SZR  

-     przeprowadzenie prac kontrolno- pomiarowych związanych ze sprawdzeniem 
napędów, zabezpieczeń i instalacji elektrycznej. 

 

1.5.Układ SZR 

W celce sprzęgłowej należy zamontować na przygotowanej tablicy sterownik SZR i 
zabezpieczenia układu sterowniczego. Szczegóły w projekcie wykonawczym. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. Ogólne wymagania 
podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano zgodnie z przepisami ogólnymi. 

Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych powinny posiadać aprobaty 
techniczne / znak CE uprawniający do stosowania w UE. 

Stosowane materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiału uzyska akceptację Inżyniera 
Kontraktu. 

Poniżej wymieniono podstawowe materiały wykorzystane w instalacjach: 

-    wyłączniki n.n. małogabarytowe z napdem silnikowym 

- kable elektroenergetyczne nap. 1 kV: wielożyłowe z żyłami aluminiowymi / 
miedzianymi  o izolacji i powłoce polwinitowej; PN-93/E-90401. 

- osprzęt kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV,  mufy przelotowe 
o napięciu nie przekraczającym 0,6/1 kV  PN-90/E- 60401/03. 

- przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce  
poliwinylowej, okrągłe, na napięcie, zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056. 

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trudnych  
warunkach terenowych, zalecane do wykonywania przepychów i przewiertów, 
gładkościenne ze złączką kielichową; ZN-96/TP S.A.-018. 



 

 
 

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowaną warstwą zewnętrzną  i 
gładką warstwą wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki zapewniającą rurze 
bardzo wysoką sztywność obwodową, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, 
łączone złączkami zewnętrznymi; ZN-96/TP S.A.-016. 

- rury ochronne stalowe, stalowe grubościenne, ocynkowane, grubość ścianki 8, PN-
80/H-74219. 

 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu zgodnie z przepisami ogólnymi 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace 
należy wykonywać ręcznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych.  

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 
i wskazaniach Inżyniera oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 
zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

 samochód skrzyniowy do 5 t 
 samochód dostawczy 0,9 t 
 przyczepa do przewożenia kabli 
 żuraw samochodowy 
 wiertnica na podwoziu samochodowym 
 wciągarka 
 spawarka elektryczna 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Warunki ogólne stosowania transportu i składowania zgodnie z przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi 
przez ich wytwórcę. 

Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach 
określonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny być przy tym 



 

 
 

spełnione wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Podczas transportu rozdzielnice chronić od wpływów atmosferycznych. Człony ruchome, 
aparaturę pomiarową i przekaźnikową zdemontować na czas transportu i dostarczać w 
odpowiednich opakowaniach zabezpieczających przed czynnikami atmosferycznymi. 

Elementy rozdzielnic będą składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów 
dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

5. WYKONYWANIE ROBOT 

5.1Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany (w granicach określonych Kontraktem) zrealizować i 
ukończyć Roboty określone zgodnie z Kontraktem i poleceniami Inżyniera oraz do 
usunięcia wszystkich wad. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz Robót i 
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych, 
decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny :Personel Wykonawcy, a także inne 
rzeczy, dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz 
będzie odpowiedzialny za Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie 
projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą konieczne, aby część 
ta była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań na Placu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inżynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał 
Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie 
przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i zapas materiałów. 
Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki gruz, złom, odpady i 
niepotrzebne już Roboty Tymczasowe. 

5.2.Łączenie przewodów i kabli 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie 
na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 
projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z Inżynierem. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przystosowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować 
się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 



 

 
 

prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” oraz w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom V 
Instalacje elektryczne. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją i przepisami; 

- zgodności materiałów z wymaganiami norm; 

- poprawności oznaczenia; 

- kompletności wyposażenia; 

- poprawności montażu; 

- braku widocznych uszkodzeń; 

- należytego stanu izolacji; 

- skuteczności ochrony od porażeń; 

6.2.Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 

 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić: 

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 
roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów 

- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej 
instalacji 

- prawidłowość montażu urządzeń 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz 
sprawdzenie zgodności robót z Dokumentacją Projektową. 

W czasie odbioru robót powinny zostać dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
wykonywania robót 

 Dziennik Robót 

 dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania 
robót 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 protokoły odbiorów częściowych 

 certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów 



 

 
 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku 
Robót dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej 

 protokoły odbiorów częściowych 

 protokoły prac kontrolno-pomiarowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz 
ewentualnie dodatkowe i wcześniej nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem. 
Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest 1 m3 lub 1 m rowu kablowego, dla urządzeń 
1 szt. lub 1 komplet. Dla kabli i przewodów 1 m. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w 
sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z 
Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z 
dokumentacją techniczno - kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania odnośnie odbioru robót podano w ST-00. Stosowane są odbiory robót 
częściowe i ostateczne 

 

8.2. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora z udziałem Inżyniera, po 
całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób funkcjonowania obiektów. Przyjęcie robót 
może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową 
obowiązującymi normami i przepisami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych wyrobów 
i materiałów i jakości wykonywanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
kontrolnych. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m linii kablowej . Podstawą płatności za 
montaż urządzeń i osprzętu jest 1 szt. lub 1 kpl. Podstawą płatności za roboty ziemne 
stanowi 1 m rowu kablowego. 

W przypadku zmiany technologii robót zasady płatności mogą ulec zmianie. 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 

- oznakowanie robót 

- wykonanie robót ziemnych 

- zakup materiałów i urządzeń 



 

 
 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wybudowania 

- wykonanie robót montażowych 

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań 

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót 

- sprawdzenie przewodności sygnałów elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i 
ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie 

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 

- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i sprawdzenie 
funkcjonalności układu obiektu 

- prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

[2] PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed prądem przetężeniowym 

[3] PN-ICE 60364-4-473:1999 Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

[4] PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobór wyposażenia elektrycznego.  Postanowienia wspólne 

[5] PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporażeniowa 

[6] PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne 

[7] PN-E-05032 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń 

[8] PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

[9] PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw  termoplastycznych i 
powłoce poliwinilowej na nap. znamionowe 0,6/1kV  

[10] PN-87/E-05110  Rozdzielnice i złącza kablowe 

[11] PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urządzeń elektrycznych 
Wyd. IV z 1997r. 

[12] PN-E-90411:1994  Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie 
znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. 

[13] PN-93/E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
nie przekraczające 0,6/1 kV. 

[14] PN-90/E-06401/04  Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe 
o napięciu powyżej 0,6/1 kV. 

[15] PN-90/E-06401/03  Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe 
o napięciu nie przekraczającym 0,6/1 kV. 

[16] PN-93/E-90403  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 
kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 0,6/1 kV. 

[17] PN-87/E-90056  Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe. 

[18] PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco przewodowe ogólnego 
zastosowania. 

[19] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - montażowych Część V 
Instalacje elektryczne. 



 

 
 

[20] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
Bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacja energetycznych 
Dz.U.80/99. 

 


