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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA

Kod CPV 45310000-3 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

w tym:
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną i automatyką,  które zostaną wyko-
nane w ramach zadania pn. „Przebudowa kotłowni w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach wiel-
kich, ze zmianą paliwa na pellet”.

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych w kotłowni.

Zakres robót obejmuje:
• instalacje elektryczne oświetleniowe
• instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
• instalacje elektryczne siłowe
• montaż rozdzielnic kotłowni i urządzeń
• montaż instalacji automatyki kotłowni
• instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych
1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach oraz  określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-

cją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykona-
nia instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczal-
ne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 
w obowiązującym trybie.
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2 MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji technologii kotłowni i instalacji c.o. po-

winny mieć m.in.:
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• Certyfikat  zgodności  ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich,
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania ww instalacji.
2.2 Zastosowane materiały

W kotłowni zastosowane zostaną następujące materiały:
• rozdzielnica główna RG, rozdzielnica oświetlenia Ro, sterowniki palników AS31 i AS32, ste-

rowniki wentylatorów spalin AS11 i AS12, sterowniki silosów AS21 i AS22.
Rozdzielnica RG wyposażona będzie w aparaty firmy EATON, regulator kaskady kotłów i re-
gulatory pogodowe obiegów grzewczych i c.w.u. firmy Compit, rozdzielnica Ro w aparaty fir-
my Eaton. 

• przewody instalacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V 
z żyłami miedzianymi o przekroju 0,5÷4 [mm2] i ilości żył 2÷7 wg PN-87/E-90056 – i wg PN-
91/E-90103

• Oprawy oświetleniowe uliczne firmy SPB
• Łączniki kroploszczelne
• Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do instala-

cji szczelnych)
• Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250V
• Korytka instalacyjne 80x50 i 35x30 mm
• Płaskownik stalowy, ocynkowany20×3 mm
• Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej
2.3 Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgod-
ności z danymi wytwórcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na ja-
kość wykonania robót,  materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny robót.

3 SPRZĘT  

3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 3
3.2 Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:
• samochód dostawczy do 0,9 t,
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• spawarka transformatorowa do 500 A.

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1 Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w ST Kod  CPV 45000000-7  „Wymagania 

ogólne” pkt 4 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Warunki ogólne
Warunki ogólne wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt. 5 
5.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządze-
niami,  powinna być  przejrzysta,  prosta  i dostępna dla  prawidłowej  konserwacji  oraz remontów. 
Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniają-
cy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj in-
stalacji.

5.4 Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
• wszystkie  przejścia  obwodów instalacji  elektrycznych  przez  ściany,  stropy itp.  muszą  być 

chronione przed uszkodzeniami.
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysoko-

ści bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami me-
chanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

• przejścia przez ściany wydzielenia pożarowego zabezpieczyć masą ogniochronną PROMASE-
AL®-Mastic,  wełną mineralna,  gęstość ≥ 40 [kg/m3] i pianką PROMAFOAM®-C zgodnie 
z aprobatami AT-15-4968/2007, AT-15-5548/2003, AT-15-6889/2005 lub w innej technologii 
zapewniającej wymagane parametry dla przepustu.

5.5 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 

podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do pod-
łoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

Lampy mocować na ramionach wysięgnikowych ściennych na murze ppoż.
5.6 Podejście do odbiorników

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub koryt-
kach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależ-
ności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

SST instalacja elektryczna i automatyki.doc Strona: 5 z 9 



Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wyko-
nywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także 
na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

5.7 Układanie przewodów

5.7.1 Przewody izolowane kabelkowe
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:
• w wykonaniu zwykłym,
• w wykonaniu szczelnym.
Stosuje się następujące rodzaje instalacji:
• na korytkach prefabrykowanych metalowych – zasilanie urządzeń i automatyka,
• w listwach lub rurkach PCW – zasilanie urządzeń i automatyka, oświetlenie i gniazda.

a. Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Śred-

nica  dławicy  i otworu  uszczelniającego  pierścienia  powinna  być  dostosowana  do  średnicy  ze-
wnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za po-
mocą odpowiednich uszczelniaczy.

b. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na 

konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.
c. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:

zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręca-
nych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.

5.8 Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 

i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypad-
ku 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 projektantem lub Inspektorem nadzoru.

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

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 mechanicz-
nych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać war-
stwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9 Przyłączanie odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicz-
nym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.

5.10 Montaż tablicy rozdzielczej
Tablice w obudowie naściennej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamo-

cowanych w podłożu.
Po zamontowaniu urządzenia należy:
• zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
• dokręcić w sposób pewny wszystkie  śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mecha-

nicznych,
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• założyć osłony zdjęte w czasie montażu
• podłączyć obwody zewnętrzne
• podłączyć przewody ochronne
5.11 Demontaż instalacji elektrycznych

W pomieszczeniu kotłowni zdemontować istniejącą instalację zasilającą i sterującą urządzeniami 
kotłowni. Zdemontować rozdzielnicę i regulatory. 

Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej „Wyma-

gania ogólne” pkt 6.
6.2 Zasady kontrolo jakości

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] [9] i przepisów 
[6].

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:
• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
• właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
• załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem,
• wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony prze-

ciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 7
7.2 Jednostki obmiarowe

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.
Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru robót  podano w specyfikacji  technicznej  „Wymagania 

ogólne” pkt. 8
8.2 Odbiór robót

Należy wykonać:
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiory częściowe,
• odbiory końcowe.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykony-

wania robót,
• Dziennik budowy,
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów),
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• protokoły pomiarów instalacji.
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
• protokoły pomiarów instalacji.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w specyfikacji  technicznej  „Wymagania 
ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji  z tworzyw termo-
plastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
[7] PN-IEC 60364-1 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe.”
[8] PN-IEC 60364-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.”
[9] PN-IEC  60364-6-61  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze.”
[10] PN-IEC 60364-5-54 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.”
[11] PN- IEC 61024 1 „ Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.”, która 

zastępuje  PN-86/E-05003/02  „Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Ochrona 
podstawowa.”

[12] Andrzej Boczkowski. COBR „Elektromontaż” Warszawa. „Instalacje elektryczne w obiek-
tach budowlanych. Wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych”

[13] PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne  ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Ogólne wymagania i badania

[14] PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne  ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej 

[15] PN-87/E-90067 Przewody elektroenergetyczne  ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, przyłączeniowe, samonośne 
[16] PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne  ogólnego przeznaczenia  do odbiorników 
ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania 

[17] PN-91/E-90103 Przewody elektroenergetyczne  ogólnego przeznaczenia  do odbiorników 
ruchomych i przenośnych. Przewody o izolacji i oponie polwinitowej 

[18] PN-IEC  598-2-1+A1:1994  Oprawy  oświetleniowe.  Wymagania  szczegółowe.  Oprawy 
oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia 

[19] PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosfe-
rycznymi lub łączeniowymi 

[20] PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
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