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1 Część ogólna 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu 

Temat: 

 Przebudowa kond.1 piętra i poddasza wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania oraz budowy podnośnika niepełnosprawnych w budynku 

przy ul.Stołczyńskiej 161  na potrzeby Domu Kultury  

Inwestor:  

Dom Kultury ‘KLUB SKOLWIN” ,ul.Stołczyńska 163 71-868 Szczecin 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót. 

 

Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie instalacji elektrycznych: 

Zakres prac obejmuje m. in.: 

 

 Demontaż starej instalacji gniazd i oświetlenia 

 Montaż nowego osprzętu i opraw oświetleniowych , tablic rozdzielczych 

 Układanie przewodów, 

 Wykonanie pomiarów. 

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia związane z wykonaniem instalacji elektrycznej 

obejmuje: 

 

 

 Wymagania dotyczące właściwości wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich 

przechowywania, transportu i składowania, 

 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, 

 Wymagania dotyczące środków transportu, 

 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, 

 Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót. 
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1.3 Informacje o terenie budowy  

 

1.3.1Organizacja robót budowlanych 
 

Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz : 

 Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadać ich 

dostępność; 

 Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i 

wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc. 

 

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość 

miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu żądania dodatkowych opłat. 

 

Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik 

Robót będzie jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w 

dzienniku budowy. 

 

Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za: 

- bezpieczeństwo na terenie budowy 

- prowadzenie dziennika budowy 

- kontakty z organami kontroli  

 

Najpóźniej w dniu przystąpienia do robót Wykonawca przekaże dane personalne Kierownika 

Robót wraz z kopią uprawnień. 
 

 

1.3.2Zabezpieczanie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów 

osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

 

1.3.3Ochrona środowiska 
 

Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas 

wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników. 

 

1.3.4Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie 

wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto 

wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz 

wszelkich poleceń Kierownika Budowy związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi 

zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w szczególności 

Polskich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 
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1.3.5Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb oraz za-

pewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie 

wykonanych przez siebie robót.  

 

1.3.6Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi 

muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z 

obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami 

transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa pracy. 

1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia 

 
CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne 
 
CPV45312100-8 – Instalacje teletechniczne 

CPV45312200-9 – Instalacje teletechniczne 

CPV45314300-4 – Instalacje teletechniczne 

 

1.5 Określenia podstawowe 

 

Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równoważne z 

Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., 

albo z określeniami ujętymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. 

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i 

instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

wykonawcy od ich stosowania. 
 

2 Właściwości wyrobów budowlanych 

 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 

 

 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności z możliwością zastosowania rozwiązań 

równoważnych, 

 posiada deklaracje zgodności CE z możliwością zastosowania rozwiązań równoważnych - 

dokument wystawiony przez producenta i potwierdzający zgodność wyrobu z 

wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych wymagań rozporządzenia 

(rozporządzeń).  

 oznakował wyroby znakiem CE z możliwością zastosowania rozwiązań równoważnych. 

 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 

dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów 

technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie 
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z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie 

odpowiadające wymaganiom. 

. 

 

3 Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót 
budowlanych 

 
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą 

być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z 

zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno 

stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go 

niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

4 Wymagania dotyczące środków transportu 

 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi 

muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z 

obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami 

transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa pracy. 

 

5 Wymagania dotyczące wykonania robót 

 

5.1.Projektowane rozdzielnice elektryczne 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozdzielnic elektrycznych: 

RK1     - tablica elektryczna piętra 

RK2     - tablica elektryczna poddasza 

5.2.WLZ-wewnętrzne linie zasilające  

  Przewody w pionie należy prowadzić w wydzielonych szachtach technicznych 
mocowanych na drabinkach instalacyjnych. 

 Przewody instalacji niskonapięciowych należy układać w oddzielnych korytkach 
kablowych w odległości min. 0,5m od przewodów energetycznych. 

5.3. Oświetlenie wnętrz 

Oświetlenie podstawowe 

 Oświetlenie korytarzy  sterowane jest za pomocą czujek ruchu. Oświetlenie 

zaprojektowano zgodnie z normą PN-IEC 12464-1. 

Instalacja oświetlenia 

 Instalacje wykonać  przewodami YDYp3x1,5mm
2
 oraz YDYp4x1,5mm

2
 dla obwodów 

świecznikowych, przewody układać w tynku. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20 w 
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części ogólnej, w łazienkach IP44, montowany na wysokości h=1.1m 

Instalacja wypustów oświetleniowych łączona w puszkach pogłębianych. Wypusty oświetleniowe 
(w mieszkaniach) zakończone złączkami świecznikowymi typu Vago w kolorze białym i haczykiem 
osadzonym w kołku rozporowym. 

Minimalna ilość wypustów oświetleniowych 

○ na pomieszczenie 16m
2
 – 1 wypust 

○ łazienki – 2 wypusty (sufit i kinkiet nad umywalką) 

○ w pomieszczeniu 16m
2
 i większym – 2 wypusty. 

Ilość i lokalizację wypustów uzgodnić z właścicielem obiektu. 

Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych klasy REI 60 
należy zabezpieczyć do klasy EI tych oddzieleń przy pomocy  specjalnych mas ppoż. np. 
PROMAT, HILTI itp. dotyczy to przejść instalacji elektrycznych, teleelektrycznych.  

Oświetlenie awaryjne/bezpieczeństwa 

 Oświetlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normą PN-EN-1838. Projektowane 
oświetlenie awaryjne ma zapewnić oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania 
podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego 
usytuowano w pobliżu drzwi wyjściowych oraz takich miejscach aby zwrócić uwagę na 
niebezpieczeństwo. 

 W budynku przewiduje się montaż inwerterów do opraw oświetlenia podstawowego z 1 
godz. układem podtrzymania zasilania. Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na 
klatce schodowej. Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi 
wynosić 1,5 lx . 

5.4. Instalacje odbiorcze gniazd  

 Instalację gniazd 230V wykonać przewodami -YDYp 3x2,5mm
2 

jako wtynkowe układając 
przewody od gniazda do gniada na wysokości 30cm od poziomu podłogi. Zabrania się podłączania 
więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda.  Stosować osprzęt instalacyjny 
wtynkowy IP20, w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. 

Wypust 400V np. dla zasilania kuchenki wykonać przewodem YDY 5 x4mm
2 
. 

Obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi o ΔI=30mA. Obowiązkowo 
zachować strefę ochronną 60cm od krawędzi wanny lub natrysku w której zabrania się montowania 
urządzeń elektrycznych.  

5.5 Instalacje teletechniczne i sygnalizacji pożaru 

 Projektuje się w Domu Kultury instalację domofonową wykonaną  przewodem 
YTDY4x0,5mm. Do monitoringu projektuje się 4 kamery CCTV . Adaptowane pomieszczenia ( z 
wyjątkiem higieniczno-sanitarnych ) wyposażyć w autonomiczne czujki dymu np. POLON-ALFA 
ADR-20N . Czujki zasilane są z baterii 9V 

6 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

 
 Dla zachowania warunków gwarancji, należy bezwzględnie zapewnić konserwację 

systemu przez podmiot autoryzowany przez gwaranta. 

7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
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Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony 

powinien być zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po 

zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 

Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
 

8 Odbiór robót budowlanych 

 
Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące 

dokumenty: 

 Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, 

 Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym, 

 Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty 

związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 

 Protokoły sprawdzenia. 

 

Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowiązkowo w 

skład komisji wchodzą: 

 Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 

 Kierownik budowy (główny wykonawca robót), 

 Kierownik robót elektrycznych, 

 Przedstawiciele użytkownika obiektu. 

 
 

9 Rozliczenie robót 

 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

Należy wykonać sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynności, za pomocą których kontroluje się 

zgodność instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 z 

możliwością zastosowania rozwiązań równoważnych z możliwością zastosowania rozwiązań 

równoważnych powinny obejmować: oględziny, próby i protokołowanie. 

Oględziny należy wykonać przed próbami i powinny obejmować następujące sprawdzenia: 

 sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

 występowanie przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu 

się ognia oraz ochrony przed skutkami działania ciepła, 

 dobór przewodów z uwagi na obciążalności prądową i spadek napięcia, 

 dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących, 

 występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania 

izolacyjnego i łączenia, 

 prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych, 

 przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych, 

 obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji, 

 oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowych, 

łączników, zacisków, itp., 

 poprawność połączeń przewodów, 

 występowanie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych połączeń 

wyrównawczych głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych, 
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 dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację, 

 Próby powinny obejmować czynności w następującej kolejności: 

 ciągłość przewodów, 

 rezystancja izolacji instalacji elektrycznej, 

 ochrona za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej, 

 samoczynne wyłączanie zasilania, 

 ochrona uzupełniająca, 

 sprawdzenie biegunowości, 

 sprawdzenie kolejności faz, 

 próby funkcjonalne i operacyjne, 

 spadek napięcia, 

 po zakończeniu czynności sprawdzających należy sporządzić protokół odbiorczy. W 

protokole należy podać osobę lub osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, budowę i 

sprawdzenie instalacji, uwzględniając indywidualną odpowiedzialność tych osób w 

stosunku do osoby zlecającej pracę. 

 Zaleca się sporządzenie protokołu według wzorów zgodnie z normą PN-HD 60364-6 z 

możliwością zastosowania rozwiązań równoważnych 

 

 

 

10 Dokumenty odniesienia 

 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719) z możliwością zastosowania rozwiązań równoważnych, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.), z możliwością zastosowania 

rozwiązań równoważnych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z dnia 15 

czerwca 2002 roku/ z możliwością zastosowania rozwiązań równoważnych, 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - IE 1980 z możliwością zastosowania 

rozwiązań równoważnych, 

 


