SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

1. Dane ogólne:
1.1. Nazwa zamówienia:
„Zasilanie elektryczne instalacji klimatyzacji i instalacja fotowoltaiczna w budynku
Starostwa ”
1.2. Przedmiot i zakres robót elektrycznych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej.
Cały zakres robót należy wykonać w jednym etapie który obejmuje wykonanie:
 rozdzielni głównej RG
 instalacji siłowej
 instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetlenia
 instalacji elektrycznej wewnętrznej gniazd
 instalacji elektrycznej wyrównawczej
 instalacji odgromowej
 okablowania strukturalnego
 instalacji alarmowej
Niniejsza STWiORE obejmuje całość robót i należy ją stosować do zakresu który ściśle określi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i robót tymczasowych:
Nie przewiduje się wykonania robót towarzyszach i robót tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy.
Stan prawny terenu – własność Powiat Konin
Usytuowanie budowy – 62-510 Konin ul. 1-Maja 9 , dz. nr 219/25 i 219/26, obr. Czarnków , j.

ew. miasto Konin
Uzbrojenie terenu – pełne
1.4.1. Organizacja budowy:
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy komplet dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przed rozpoczęciem budowy, sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z poż. zmianami.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wpisu osób, którym zostało powierzone
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiał i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i do czasu odbioru statecznego.
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich:
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego w ramach planu
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektów,
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
istniejących obiektów, instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w

1

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.4.3. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otocznia, nie będą dopuszczone do użycia.
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy:
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5.

Zaplecza dla potrzeb budowy:

Dla realizacji inwestycji Wykonawca może urządzić zaplecze dla potrzeb budowy na terenie posesji
na której usytuowany jest realizowany obiekt.
Podłączenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociągowej jest możliwe po uzgodnieniu z
Użytkownikiem sposobu rozliczenia i zapłaty za pobrane media.
Koszty poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania robót objętych umową ponosi
Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje składniki majątkowe znajdujące się na placu budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.
1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w
cenę umowną.
1.5.

Nazwy i kody (CPV):





kategoria – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne- 45111000-8
grupa - Roboty w zakresie instalacji odgromowej - 45312311-0
grupa - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej – 45311100-1
grupa – Roboty w zakresie opraw elektrycznych - 45311200-2

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych elektrycznych.
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Wykonawca zobowiązany jest do użycia wyrobów budowlanych do realizacji obiektu lub jego
elementów, które posiadają:
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
2/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt 1 i które posiadają ocenę higieniczną wydaną przez PZH oraz spełniające parametry
techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymogi STWiORE.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
STWiORE i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. Wymagania dotyczące środków transportu:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie na bieżąco usuwał na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót:
Wszystkie roboty w zakresie obejmującym opracowanie winny być prowadzone zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.1.
Rozdzielnia RG

W budynku istnieje rozdzielnia główna RG z zamontowanym wyłącznikiem głównym i
przyciskami przy wejściu do budynku spełniające rolę wyłącznika pożarowego . Do tej
rozdzielni należy doprowadzić zasilania do agregatu wody lodowej poprzez nowo
zabudowany rozłącznik bezpiecznikowy i dalej wprowadzić do rozdzielni R1 zamocowanej
na dachu obiektu . Kabel służyć będzie do zasilania agregatu i jednocześnie do podłączenia
instalacji fotowoltaicznej .
5.2. Instalacja zasilania klimatyzatorów
Instalację do zasilania klimatyzatorów należy wykonać jako instalację natynkową w
listwach instalacyjnych w suficie podwieszanym . Gniazda szczelne mocować przy każdym
urządzeniu . Instalacja winna być wykonana przewodem typu YDY 3 x 2,5 mm2 dla gniazd
wtykowych 1-faz.
Zasilanie poszczególnych obwodów prowadzić z dobudowanych
zabezpieczeń typu S191 16 A z tablic piętrowych .
5.3. Instalacja zasilania agregat wody lodowej
Zasilanie do agregatu wody lodowej wykonać z rozdzielni RG poprzez rozdzielnie R1 . Kabel
zasilający prowadzić w piwnicy w korycie kablowym 200 i dalej należy wykorzystać
istniejący szach prowadzący na dach budynku .
5.4
Opis systemu fotowoltaicznego
System fotowoltaiczny o mocy nominalnej 2 x 20 = 40 kW łącznie będzie połączony z siecią
dystrybucji elektrycznej w niskie napięcie trzyfazowy na prąd zmienny .
Wyróżnia się w nim:
Generator fotowoltaiczny składający się z:
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5.4.1

2x 2 strun 32+32 moduły połączone szeregowo
Grupa konwersji utworzona przez 2 falowniki Trójfazowy 20 kW
Grupa interfejsu
Systemy pomiaru energii
Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa.
- Część 3: Uszkodzenie fizyczne obiektów i zagrożenie życia N-SEP-E-004
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
-Karty katalogowe zastosowanych urządzeń
5.4.2

Opis projektowanej instalacji

Specyfikacja działania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii
elektrycznej z generatorów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a następnie
przekształceniu na prąd przemienny o napięciu 400V przez inwerter trójfazowy. Energia ta
będzie wykorzystywana na własne potrzeby. Układ wyposażony zostanie w automatykę
sterującą pracą falowników tak aby ewentualne nadwyżki nie zostały odprowadzone do sieci
energetycznej. Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 2x20kWp zostaną zainstalowane na
dachu budynku .
5.5 Opis połączeń
Połączenia poszczególnych generatorów do falowników zostaną zrealizowane za pomocą
kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył
roboczych 6 mm2. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV a falownikami będą prowadzone
na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych, przy
czym rury osłonowe lub korytka kablowe będą przystosowane do pracy w przestrzeniach
otwartych i będą odporne na promieniowanie UV. Każda strona zmiennoprądowa (AC)
zabezpieczona zostanie wyłącznikiem nadmiarowo prądowym S303 C 32 A. Wyprowadzenie
mocy z rozdzielnicy R1zostanie zrealizowane za pomocą kabla typu YKY 5x120mm2 do
rozdzielni RG.
5.5.1 Ogniwa fotowoltaiczne.
Ogniwa montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i
instrukcją montażu producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie
z dokumentacją projektową. Połączenia elektryczne wykonać przewodem odpornym na
promienie UV. Do połączeń wykorzystać łączniki wtykowe Właściwie oznaczyć polaryzację
strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.
5.5.2. Montaż rozdzielnicy
Rozdzielnica R1 mieścić się będą w obudowie o stopniu ochrony min IP54. Zostanie ona
zainstalowana natynkowo na dachu budynku . Znajdą się w niej zabezpieczenia obwodów DC
, inwerter , ochroniarki przeciwprzepięciowe każdego z urządzeń . Schemat ideowy
rozdzielnicy F1 zobrazowano na schemacie .
5.5.3. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej
Ochroną odgromową objęte zostaną wszystkie moduły fotowoltaiczne PV oraz zostaną one
objęte systemem połączeń wyrównawczych. Każdy moduł fotowoltaiczny zostanie
przyłączony za pomocą przewodu miedzianego LgY 6 mm2 z konstrukcją bazową modułu.
Projektuje się podłączanie do istniejącej instalacji odgromowej budynków.
5.5.4. Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej
Ochronę przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi stanowić
będą modułowe ograniczniki przepięć . Inwerter zostanie zabezpieczony jednym
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ochronnikiem przepięciowym. Zabezpieczenie przepięciowe Inwertera zainstalowane zostaną
w rozdzielnicyR1.
5.5.5. Zabezpieczenia jednostek wytwórczych
Inwerter posiadać będzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapięciowe, zabezpieczenia
do ochrony przed: obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia oraz zapobiegające pracy
niepełno fazowej. Dodatkowo Inwerter wyposażony jest w automatykę uniemożliwiającą
pracę wyspową. Działanie wszystkich wbudowanych zabezpieczeń odbywać się będzie
bezzwłocznie lub z krótką zwłoką czasową poniżej 0,2 s.
6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
oraz dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Przedmiar robót załączony do dokumentacji projektowej jest materiałem pomocniczym do określenia
ilościowego zakresu robót.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będące w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
7. Opis sposobu odbioru robót:
7.1. Rodzaje odbiorów robót:
Roboty podlegają następującym odbiorom:
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b/ odbiór częściowy,
c/ odbiór ostateczny,
d/ odbiór pogwarancyjny.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających 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 umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
7.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy dokonuje się wg tych samych zasad co odbiór ostateczny zawartych w punkcie 7.4
7.4. Odbiór ostateczny robót.
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęciu dokumentów o których mowa
w punkcie 7.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
STWiORE.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORE z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami.
2/ dzienniki budowy,
3/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
7.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad
opisanych punkcie 7.4.
8. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących:
Nie występuje.
9. Dokumenty odniesienia.
Dokumentami odniesienia są:
1. Projekt budowlany “ Zasilanie elektryczne instalacji klimatyzacji i instalacja fotowoltaiczna
w budynku Starostwa ”
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych.
3. Oferta wykonawcy.
4. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami.
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5. Ustawa „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Opracował:
mgr inż. Ireneusz Jeńć
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