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ST-01 instalacje elektryczne wewnętrzne  

1. WSTEP 
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robót elektrycznych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania w modernizowanych pomieszczeniach Działu Farmacji 

SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13  w Warszawie 

 ramach swojej oferty wszelkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania , 

uruchomienia i eksploatacji urządzeń i instalacji będących przedmiotem zadania 

inwestycyjnego  

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.3 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

W zakres instalacji wykonanych w ramach inwestycji wchodzą instalacje elektryczne 
obejmujące  
-montaż  instalacji elektrycznych wraz z montażem ostatecznym osprzętu i opraw 
wyszczególnionych w dokumentacji  
-montaż opraw oświetleniowych  wyszczególnionych w dokumentacji  
1.4 Określenia ogólne 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru.  
2 MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są 
wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej które winny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm. 
3. SPRZĘT 
3.1 Wykonawca jest zobowiązany 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. 
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru i 
kierownika budowy. 
3.2 Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy 
wykonywać ręcznie 
4. TRANSPORT 



 3

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 
gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochyl-
nią. 
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają 
kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
.transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni .aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i 
zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, 
osłon blaszanych, zamków .itp. 
w czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska 
kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, 
jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4° C, 
przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica 
zewnętrzna kabla. 
Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do 
magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych 
materiałów. 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, 
przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych oraz niniejszych warunków 
technicznych. 
Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, 
kable, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości, 
kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np.. w przypadku urządzeń 
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu 
faktycznego z dowodami dostawy.  
4.1.Składowanie materiałów. 
Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych: 
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rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie niższej niż - 150 C i nie wyższej 
niż +250 C w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia 
wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych 
rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać 
analogicznie jak wyżej, lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w 
trzech miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim 
Przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
chłodnych kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach; dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach o masie do 80 kg. i średnicy wewnętrznej 
kręgu nie mniejszej niż 40 krotna średnica zewnętrzna kabla 
bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach; bębny powinny być 
ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone poziomo (płasko) 
osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; zaleca się składowanie 
zestawów montażowych z taśm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w 
pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej +200 C. 2.3. Wymagania ogólne 
dotyczące wykonawstwa. 
5.PRACE MONTAŻOWE 
- Wykucie wnęk pod tablice piętrowe  
- Wykonanie przebić przez ściany 
- Montaż p/t rurek instalacyjnych 
- Montaż przepustów i instalacyjnych  
- Montaż p/t instalacji elektrycznych 
 - Montaż urządzeń i aparatów 
- Montaż opraw oświetleniowych  
- Montaż osprzętu instalacyjnego 
- Montaż rozdzielni głównej i tablic piętrowych  
- Montaż instalacji odgromowej 
- Roboty poinstalacyjne: zaprawienie bruzd, uzupełnienie tynków, szlifowanie i malowanie. 
Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzależniona jest od warunków techniczno 
organizacyjnych określonych przez użytkownika obiektu i inwestora a zawartych w 
specyfikacji przetargowej. Warunki te określają ogólne zasady robót , ich okres i terminy 
poszczególnych etapów 
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym  prowadzone będą 
jednoetapowo zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez inwestora . 
TABLICE I ROZDZIELNICE 0,4 kV  
Projektowaną instalację zasilić ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na zewnątrz  
budynku . 
Rozdzielnica główna RG 
W wykonaniu wolnostyojącym   na parterze  
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stopień ochrony IP 41 metalowa zamykana na zamki patentowe. Rozdzielnica stanowi 
główny punkt energetyczny całego obiektu . W rozdzielni zainstalowano zabezpieczenia 
poszczególnych wlz , zgodnie ze schematem ,  
Tablice rozdzielcze ogólne i w pomieszczeniach dydaktycznych  
Tablice wyposażone zgodnie ze schematem załączonym do dokumentacji technicznej .  
MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 
 Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych. 
-Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: - 
łatwy dostęp  - zabezpieczenie przed dostępem że osób. 
- Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 
niezbędną wytrzymałość na wyciągnięcie wtyczki z gniazda. 
-Równomierne obciążenie poszczególnych faz linii zasilających należy zapewnić 
przez odpowiednie przyłączenie aparatów l-fazowych. 
-Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. 
-W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
-Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. 
-Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry. 
-Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, 
aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego 
bieguna. 
-Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy realizować za pomocą środków 
podstawowych i dodatkowych: 
- środki ochrony podstawowej stanowi pokrycie izolacją roboczą metalowych części 
obwodów elektrycznych, aparatów i urządzeń oraz osłony gołych części będących pod 
napięciem 
- ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu wyłącznika przeciwporażeniowego. 
 -Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłączenie poprzez zaciski 
łączeniowe tych aparatów. 
-Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe 
różnicowo-prądowe, należy izolować tak jak przewody robocze (skrajne i naturalny). 
Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem 
ochronnym za lub przed wyłącznikiem. 
- Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z 
tworzywa układanych pod tynkiem lub w podłodze. 
-Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
Trasowanie instalacji winno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji 
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powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
-Kucie bruzd. 
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy 
montażu instalacji. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i 
grubości tynku. Do wykonywania bruzd należy stosować narzędzia do tego przeznaczone – 
bruzdownice , wyrzynarki . Wielkość bruzd dostosować do średnic rur i przewodów w nich 
układanych  . 
Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być 
taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. . Rury zaleca się układać 
jednowarstwowo. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w 
sposób 
osłabiający ich konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych 
elementach konstrukcji no-budowlanych. 
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura 
powinna być pokryta tynkiem. 
Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było 
wyginać łagodnymi łukami. 
Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi(stropu), 
ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one 
również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 
2.5.3.Układanie rur i osadzanie puszek. 
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur w trakcie ich układania. Niniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 

Średnica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47 

Długość kielicha, mm 35 35 40 45 50 60 

 
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce 
wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. 
Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 

Średnica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku, mm 190 190 250 250 350 450 

 
Instalacje wtynkowe. 
-Mocowanie puszek. 
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą 
kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować pomocą 
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wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
Możliwe jest stosowanie puszek i sprzętu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej. 
-Układanie i mocowanie przewodów. 
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 
Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie 
zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm,  oddzielającej przewód od ściany. 
Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną 
powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego 
materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A. 
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien by ć nieco dłuższy niż przewody fazowe. 
-Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Przewody należy mocować 
do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za pomocą 
gwoździków wbijanych w mostek przewodu.  
- Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów 
należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny 
sposób zabezpieczyć przed zatynkowaniem. 
-Zabrania się układania przewodów bezpośrednio na betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. Bez stosowania osłon w postaci rur. 
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów. 
-Łączenie przewodów w instalacjach elektrycznych wnętrzowych należy wykonywać 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręconych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 
projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem inwestora. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, 
do jakich zacisk ten jest przystosowany. 
W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane 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. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi 
(linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się 
stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 
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Instalacja  odgromowa 
Obiekt został zaliczony do II poziomu ochrony odgromowej i będzie wyposażony w instalację 
odgromową . 
Przewody odprowadzające z instalacji odgromowej prowadzić w rurach niepalnych  pod 
tynkiem . Złacza kontrolne instalować jako podtynkowe w skrzynkach DEHN . 
Wymagana wartość uziemienia nie powinna przekroczyć wartości 10  . W przypadku nie 
uzyskania tej wartości należy wykonać dodatkowo uziemienia szpilkowe podłączając je do  
wykonanego uziomu fundamentowego  . Wszystkie połączenia w ziemi wykonać jako 
spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym . 
Połączenia wyrównawcze  
Połączenia wyrównawcze główne realizuje się przez umieszczenie w najniższej 
(przyziemnej) kondygnacji budynku głównej szyny uziemiającej (zacisku), do której 
są przyłączone: 
 -przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,  
-przewody ochronne lub ochronno-neutralne, 
-przewody funkcjonalnych połączeń wyrównawczych, w przypadku ich stosowania, 
-metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrznych instalacji wody zimnej, wody 
gorącej, ścieków, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, metalowe powłoki i pancerze 
kabli elektroenergetycznych itp. 
-metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak zbrojenia itp.  
Elementy przewodzące wprowadzane do budynku z zewnątrz (rury, kable) powinny być 
przyłączone do głównej szyny uziemiającej możliwie jak najbliżej miejsca ich wprowadzenia. 
W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem, jak np. w łazienkach 
wyposażonych w wannę lub/i basen natryskowy, hydroforniach, pomieszczeniach 
wymienników ciepła, kotłowniach, pralniach, kanałach rewizyjnych, powinny być wykonane 
połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe ) 
Sterowanie oświetleniem ogólnym   
Całość oświetlenie korytarzy i klatek schodowych oraz oświetlenie zewnętrzne budynku 
sterowane będzie za pośrednictwem przekaźników programowalnych zainstalowanych w 
rozdzielnicy RG RO będącej częścią rozdzielni głównej RG .Należy przewidzieć możliwość 
sterowania ; 
-przekaźnikiem zmierzchowym  
-miejscowe przyciskami  
-zbiorcze z tablicy RG  
Zaprogramowanie przkaźników zostanie wykonane przez biuro projektów w ramach nadzoru 
inwestorskiego w porozumieniu z inwestorem bezpośrednim )  
Zagadnienia BHP 
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i 
ochronną kabli, przewodów i urządzeń. 
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się  
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SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA , realizowane za pomocą wyłączników 
różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30 mA. W tablicach będą wykonane osobne 
szyny „N" i „PE", szyny „N" należy montować na izolatorach. Układ sieci - po stronie ZE - 
TN-C, po stronie inwestora TN-S. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również 
system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. 
OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA  
W celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń od przepięć atmosferycznych i łączeniowych , w 
obiekcie zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B i C . Projekt przewiduje 
ochrony klasy D. Ochronniki tego typu będą stosowane dla zabezpieczenia centrali 
telefonicznej i obwodó zasilonych z tablicy w serweowni  
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 
W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i 
cechy projektowanych instalacji i urządzeń zostały zastosowane 
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia posiadają atesty stosowalności w 
budownictwie B; przewody elektryczne posiadają izolację o napięciu znamionowym 750V, 
kable niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V; 
b) przy wejściu głównym, na parterze budynku, znajduje się główny wyłącznik prądu GWP 
umożliwiający ręczne wyłączenie napięcia zasilania w całym obiekcie,  
c) przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi będą zabezpieczone, z użyciem 
środków ognioodpornych, w klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla klasy 
odporności ogniowej elementów oddzieleń przeciwpożarowych. 
Przejścia przez stropy (nie będące elementami oddzieleń przeciwpożarowych) powinny mieć 
klasę odporności ogniowej co najmniej EI-60; 
d) Zastosowano przewody i kable wraz z zamocowaniem, które w systemie zasilenia i 
sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej gwarantują ciągłość 
dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania 
urządzenia przeciwpożarowego co najmniej 120 minut ( np. kable NKGs...) 
f) Wszystkie zastosowane wyroby i urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej będą 
posiadać certyfikaty zgodności potwierdzające ich ww. wymagane właściwości w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej.  
6.PRÓBY I PROTOKOŁY  
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu  
oddzielnie od strony zasilania; pomiarów dokonać należy i induktorem 500 V lub1000 V; 
rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z 
przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od; 
- 0,25. MQ dla instalacji 230V, 
- 0,50 MQ dla instalacji 400V; 
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dla instalacji w budynkach nowych z przewodami ułożonymi bezpośrednio w tynku albo w 
rurach instalacyjnych pod tynkiem dopuszcza się na jeden rok od wykonania instalacji 
wartość rezystancji mniejszą od wyżej podanej, tj. 
- 0,20 MQ dla instalacji 230V - 0,25 MQ dla instalacji 400V 
.pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. 
mierzona induktorem 500V nie może być mniejsza od 1 MQ 
.pomiar kabli zasilających pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej. 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół.  Po pozytywnym zakończeniu wszystkich 
badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i 
sprawdzić, czy: punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem 
w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do 
właściwych zacisków 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są wypust oświetleniowy, wypust na gniazdo, długość 
przewodów, drutów i ilości aparatów elektrycznych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie 
wyników przeprowadzonych prób, badań , pomiarów i oceny wizualnej. 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorom robót ulęgających zakryciu podlegają następujące roboty:  
a) przewody i kable podlegające zamurowaniu 
b) przewody i kable podlegające zabudowie 
8.2 Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających 
wykazać spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. Termin 
przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zostaną ustalone oddzielnie. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: a) projektową 
dokumentację powykonawczą, 
b) protokóły z dokonanych badań i pomiarów,  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia dotyczące Podstawy Płatności 
Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą, w Umowie 
9.2 Cena jednostki obmiarawej 
Płatność za 1 m przewodu i kabla, za 1 szt. lub komplet remontowanej instalacji elektrycznej 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem . 
Cena wykonania robót obejmuje: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze 
 roboty towarzyszące 
transport materiałów niezbędnych do wykonania robót d) demontaż przewodów, kabli, 
aparatów, i urządzeń 
montaż przewodów, kabli, aparatów, i urządzeń 
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badania i próby pomontażowe   
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PRZEPISY ZWIĄZANE 
-PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.  
 
-PN-IEC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 
- PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
 
- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami . Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi. 
 
- PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed spadkiem napięcia. 
 
- PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
 
- PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
1999 zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
 
- PN IEC 364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 
 
- PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w  zależności od wpływów 
zewnętrznych – Ochrona  przeciwpożarowa 
 
- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 
 
- PN-lEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie -  Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów  
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- PN-IEC 60364-5-53: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza 
 
- PN-IEC 60364-5-537: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia 
 
- PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody 
 
- PN-901E-05029. - Kod do oznaczania barw. 
 
- PN-921E-05031. - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
z punktu widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym. 
 
- PN-921E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP}. 
 
- PN-861E-05003101 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
 
- PN-IEC 61024-1: 2001- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
 
- PN-861E-0500303 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona  obostrzona. 
 
- PN-861E-05003104 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
 
- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie .Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 : Miejsca 
pracy we wnętrzach  
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ST- 02      Teleinformatyczna sieć strukturalna  

1. WSTĘP 

1.1   Przedmiot Specyfikacji  Technicznej (ST) 
Przedmiotem  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  wykonania robót 

związanych z budową  teleinformatycznej sieci strukturalnej  w  modernizowanych 

pomieszczeniach Działu Farmacji SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13  w Warszawie 

Instalacja teleinformatycznej sieci strukturalnej musi być wykonana zgodnie z projektem 
technicznym i zgodnie ze specyfikacją materiałową. Firma wykonująca musi wykazać się 
odpowiednim doświadczeniem.  

1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych ST   
Roboty, których Specyfikacja obejmują wszystkie  czynności umożliwiające i mające na celu 
budowę teleinformatycznej sieci strukturalnej w w  modernizowanych pomieszczeniach 
Działu Farmacji SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13  w Warszawie  
1.4  Wymagania ogólne   
Wykonawca powinien wykazać się  zatrudnieniem  personelu   posiadającego  certyfikat 
instalatora w oferowanej technologii. Pracownicy powinni posiadać  certyfikaty zawodowe z 
zakresu instalowania sieci teleinformatycznych.       
Para   - Skrętka lub jednostronne połączenia (dwa przewodniki o przekroju kołowym) w 
gwieździstej czwórce. 
Przewód krosujący   - Elastyczna jednostka kabla lub element ze złączem przeznaczony do 
zestawienia połączeń na panelu krosującym. 
Panel krosujący    - Przełącznica przystosowana do użycia przewodów krosujących. Ułatwia 
administracje przesunięć i zmian w okablowaniu. 
Interfejs do sieci publicznej    - Punkt rozgraniczający sieć publiczną i prywatną. W wielu 
przypadkach interfejs do sieci publicznej jest punktem połączenia między urządzeniami 
dostawcy do okablowania siedziby klientów. 
Kabel ekranowany   - Zespół dwu lub więcej symetrycznych elementów skrętek lub jednego 
elementu, lub wielu, kabla czterożyłowego owiniętych we wspólny ekran lub ekran zawarty 
między wspólną powłoką lub tubą. 
Kabel ze skrętką ekranowaną    - Elektrycznie przewodzący kabel zawierający jeden lub 
wiele elementów, z których każdy jest osobno ekranowany. Ekran może być również 
wspólny i w tym przypadku kabel nazywany jest kablem ze skrętki ekranowanej ze 
wspólnym ekranem.. 
Połączenie splatane     - Połączenie przewodników (w przypadku łączenia światłowodów 
połączenie jest spawane), zwykle z osobnych kabli. 
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Gwieździsta czwórka   - Element kabla zawierający cztery izolowane przewodniki skręcone 
razem. Dwa skrajnie położone przewodniki tworzą parę transmisyjną. 
Telekomunikacja        - Gałąź technologii zajmująca się transmisją nadawaniem i 
odbieraniem znaków, sygnałów, pisma, obrazów i dźwięków, to znaczy wszelkiego rodzaju 
informacji przekazywanych kablem, drogą radiową, systemami optycznymi lub 
elektromagnetycznymi. Termin telekomunikacja nie jest używany w tym dokumencie w 
sensie prawnym. 
Szafka telekomunikacyjna    - Zamknięta przestrzeń do przechowywania sprzętu 
telekomunikacyjnego, zakończeń kablowych i okablowania połączeniowego. szafka 
telekomunikacyjna jest uważana za punkt połączeniowy między podsystemami okablowania 
kręgosłupowego i poziomego. 
Gniazdko telekomunikacyjne    - Urządzenie połączeniowe stałe, w którym jest zakończenie 
kabla poziomego. Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem okablowania obszaru 
roboczego. 
Punkt przejścia  - Miejsce w okablowaniu poziomym, w którym następuje zmiana kabla. 
Kabel ze skrętki nieekranowanej - Elektrycznie przewodzący kabel składający się z jednej 
lub wielu par, z których żadna nie jest ekranowana. 
Obszar roboczy   - Obszar w budynku, na którym lokatorzy wykorzystują końcowe 
urządzenia telekomunikacyjne. 
Kabel obszaru roboczego   - Kabel łączący gniazdko telekomunikacyjne z 
telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi. 
Sprzęt aktywny  - urządzenia umożliwiające  dostęp do sieci komputerowej. 
Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej 
większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają 
być zastosowane – zaopatrzone w powłokę niemetalową.    
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych  równolegle łącznie z osprzętem,  
ułożone na wspólnej trasie i  łączące zaciski  tych samych dwóch urządzeń elektrycznych 
jedno lub wielofazowych. 
Trasa  kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 
Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony 
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku elektrycznego. 
 

1.5. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne w stosunku do wykonania robót zgodnie z STWymagania ogólne. 
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2.  MATERIAŁY  I URZĄDZENIA 

2.1  Ogólne wymagania . 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji technicznej. 
Producent tego systemu  powinien posiadać aktualne certyfikaty odpowiednich jednostek 
badawczych. Producent lub dystrybutor  powinien posiadać deklarację zgodności z 
obowiązującymi normami.  

2.2 Kable i przewody  sygnałowe. 
Do  instalacji teleinformatycznej sieci strukturalnej należy  stosować przewody:  
Przewody  symetryczne składają się z jednego lub większej ilości metalowych, 
symetrycznych elementów kablowych (skrętka lub cztery przewody przewód) W instalacji 
należy zastosować przewody  STP 4x2x0,5 kat 6 dla instalacji okablowania  poziomego ( 
horyzontalnego) 
Cechy użytkowe: 
Kabel spełnia musi spełniać wymagania kategorii 6. Jest podstawowym kablem służącym do 
budowy uniwersalnego okablowania strukturalnego, które umożliwia realizację Gbit-
Ethernet. Pasmo transmisji - 125MHz. Należy stosować kabel wykonany jest w powłoce 
LS0H. Ekranowanie realizowane jest poprzez wspólną folię aluminiową oraz wspólny 
ocynowany oplot miedziany. 
Konstrukcja: 
Nominalna średnica przewodnika miedź -0.5 mm (23 AWG); 
Nominalna średnica powłoki żyły polietylen komórkowy - 1,0 mm; 
Kod kolorystyczny  para 1 - niebieski/białoniebieski; 
para 2 - pomarańczowy/białopomarańczowy, 
para 3 - zielony/białozielony, 
para 4 - brązowy/białobrązowy. 
Ekran wspólna folia aluminiowo-poliestrowa wzdłuż całego kabla 
oraz wspólny ocynowany oplot miedziany (40% pokrycie); 
Nominalna średnica 6,5 mm PVC lub zewnętrznego płaszcza 6,5 mm zmodyfikowany 
polipropylen. 
Maksymalna siła ciągnięcia 80 N; 
Minimalny promień gięcia 52 mm; 
Waga nominalna 50 kg/km; 
Temperatura pracy -15 C do 70 C; 
Temperatura instalacji 5 C do 40 C; 
Kable LS0H: IEC 332.1 & UL VW-1 
IEC 1034 (smoke emission) 
IEC 754 (corrosive gas emission) 
IEC 332.3C. 
Kabel spełnia wymagania kategorii 5 zgodnie z normami 
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ISO/IEC 11801 oraz EN 50173 
WT-98/K-468; 
ISO/IEC 11801/1995; 
IEC 1156/1995; 
EN 50173/1995. 

2.3  Światłowód  
Światłowody telekomunikacyjne, inaczej nazywane włóknami optycznymi (ang. optical 
fibres), są to włókna szklane ułożone cylindrycznie, pokryte powłoką lakierową nadającą im 
wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie chemiczne otoczenia, w 
szczególności na działanie zakłóceń i elektromagnetycznych.  
W systemach okablowania strukturalnego kable powinny być używane zgodnie z HD 608 lub 
EN 187000. 
Wszystkie kable powinny spełniać właściwe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jak 
podano w odnośnych regułach instalowania.  

2.4 Gniazdko telekomunikacyjne 
Gniazdka telekomunikacyjne są umieszczane na ścianach, podłogach i w innych miejscach 
obszaru roboczego, w zależności od projektu budynku. Gniazdka telekomunikacyjne mogą 
być rozmieszczane pojedynczo lub w grupach, przy czym każde stanowisko pracy powinno 
być obsługiwane co najmniej przez dwa gniazdka. 
Na każdym obszarze roboczym powinno znajdować się co najmniej jedno gniazdko 
telekomunikacyjne obsługiwane przez kable o oporności 100 Ω. Pozostałe gniazdka 
telekomunikacyjne powinny być podłączone do kabli symetrycznych albo kabli 
światłowodowych.  

2.5 Szafy telekomunikacyjne i pomieszczenia techniczne 
Szafy telekomunikacyjne powinny umożliwiać dostęp do wszystkich udogodnień (przestrzeń, 
zasilanie, kontrola środowiska itp.) elementom pasywnym, urządzeniom aktywnym oraz 
interfejsom do sieci publicznych, które są w nich umieszczone. Z każdej szafy 
telekomunikacyjnej powinien być bezpośredni dostęp do głównej magistrali. Pomieszczenie 
techniczne jest obszarem budynku, w który umieszczane są urządzenia telekomunikacyjne 
oraz w którym można umieszczać rozdzielnie. Pomieszczenia techniczne odróżniane są od 
szaf telekomunikacyjnych ze względu na charakter i złożoność urządzeń (np.: urządzenia 
PBX lub rozległe instalacje komputerowe). 

2.6 Szafa dystrybucyjna  
Szafa przeznaczona do zabudowy 19" elementami pasywnymi i aktywnymi.  
Budowa: 
stały stelaż 19" w dwóch płaszczyznach z regulowanym rozstawem, 
wzmocnione szklane drzwi przednie z zamkiem patentowym, 
trójdzielna konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp do zainstalowanych elementów, 
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możliwość wprowadzenia kabli od góry lub od dołu szafy. 
szkielet szafy z otworami technologicznymi w górnej i dolnej części, powinien posiadać  
cztery słupy montażowe, dwie osłony boczne pełne, dach standardowy, 
drzwi przednie przeszklone, komplet linek uziemienia z listwą 
uziemienia ,drzwi powinny być wyposażone w zintegrowany układ zabezpieczeń  i kontroli 
dostępu  

2.7  Panel krosowy  
Panele powinny spełniać  wymagania co najmniej kategorii 6.  Podstawowe wymagalne 
cechy to : 
wykonanie w technice NO-PCB (bez płytki drukowanej), 
standardowe wyposażenie  w 16 lub 24 ekranowane moduły kategorii 6 
rozmieszczenie modułów  w jednym rzędzie (panel 16-portowy) lub w dwóch symetrycznych 
rzędach (panele 24- portowe),  
ekranowanie w postaci FS (fully shielded) pełny 360 ekran modułu.  
każdy moduł RJ-K45 powinien być zamontowany w osobnym otworze;  
mocowanie typu keystone. 
możliwość wyposażenia panela w dowolną ilość przyłączy. 
typ wtyków do podłączenia to  RJ-K45 WE8W,  
Specyfikacja techniczna 
Warunki klimatyczne (zgodnie z ETS 3000 019-1-3, klasa klimatyczna 3.2.) temp. pracy: -10 
- +80 C 

2.8 Panel światłowodowy  
Panel rozdzielczy światłowodowy 19''/1U z tworzywa służy do budowy przełącznic 
światłowodowych na bazie techniki 19'' (wysokość 1U). Panel posiada zintegrowane 
wewnątrz elementy do zarządzania kablami. Dopuszczalny montaż złączy SC duplex, SC 
simplex, MT-RJ oraz ST. Otwarte wpusty z tyłu panela umożliwiają wprowadzenie kabli  
Możliwe zakańczanie włókien w luźnej tubie 
oraz w ścisłej tubie.  Ilość  portów to 4, 8, 12, 16, 20, 24; 
Pojemność  włókien max 48; Materiał poliwęglan, PC/ABS  Wymiary (w x s x g) 19'' x 1U x 
270 mm . 

2.9 Uziemienia i układy przepięciowe 
Uziemienia powinny spełniać wymagania HD 384.5.54. Instrukcje uziemienia i wymagania 
producentów sprzętu powinny być również stosowane tam, gdzie są kompatybilne z 
wymaganymi kodami elektrycznymi. 
 

2.10 Klasyfikacja zastosowań i łączy 
Klasa zastosowań D – obejmuje zastosowania transmisji danych o bardzo wysokiej  
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szybkości. Miedziane łącza kablowe obsługujące klasę zastosowań D nazywane są łączami 
klasy D. 

2.11. Kable połączeniowe 
Służą do montażu różnego typu instalacji w sieciach telewizji kablowej. Dostępne są różne 
długości oraz typy złącz, co pozwala dobrać kable do każdego typu instalacji.  Wysoka 
jakość wykonanych połączeń, w 100% testowana fabrycznie powoduje, że kable 
połączeniowe są gotowe do natychmiastowego użycia, dzięki czemu możliwe jest 
zmniejszenie kosztów instalacji i utrzymania sieci poprzez oszczędność czasu niezbędnego 
na wykonanie czynności.  
W całym systemie okablowania należy utrzymać kompatybilność pomiędzy kablami 
używanymi w tym samym łączu (na przykład nie należy tworzyć połączeń między kablami o 
różnych nominalnych impedancjach charakterystycznych). 

2.12 Elektrotechniczny  sprzęt instalacyjny. 
Do elektrotechnicznego osprzętu instalacyjnego  zalicza się urządzenia, które spełniają takie  
zadania jak: 
fizyczne zamocowanie przewodów, ochrona mechaniczna, izolacja elektryczna. 
Rury winidurowe sztywne –Rury  winidurowe sztywne powinny spełniać normę  EN 50086-2-
2 i IEC 61386-2-1 
Rury winidurowe giętkie (karbowane) –Rury powinny spełniać normę  EN 50086-2-2 i IEC 
61386-2 
Listwy  instalacyjne – Są wykonane z tworzyw sztucznych i  służą  do  układania 
przewodów. Zaleta stosowania to wymienialność instalacji. 
Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej –Korytka metalowe i listwy 
instalacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2. 
Rury i przepusty kablowe. 
Na przepusty kablowe należy stosować rury stalowe wg PN-H-74219 i rury z tworzyw 
sztucznych wg PN-C-89205.  

2.13 Ograniczniki przepięć  
Zastosowane urządzenia powinny spełniać następujące normy : PN-IEC 61024-1:2001. W 
związku z obsługą  odległych budynków również na liniach sygnałowych należy stosować 
kompleksowe elementy zabezpieczeń  przepięciowych 

3.  SPRZĘT  
 

3.1 Wymagania ogólne  dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne". 
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3.2 Sprzęt do  budowy sieci teleinformatycznej. 
 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
gwarantującego właściwą jakość  robót: 
Wiertarka udarowa 
Wciągarka mechaniczna do kabli 
Miernik skuteczności izolacji 
Miernik do pomiaru impedancji  pętli zwarcia. 
Miernik do pomiaru czasu i prądu zadziałania wyłączników różnicowo – prądowych. 
Miernik poziomu sygnału optycznego, 
Miernik parametrów dynamicznych okablowania teleinformatycznego, 

4.  TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne  dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST "Wymagania ogólne". 
 

4.2 Środki transportu budowy instalacji sieci teleinformatycznej. 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
gwarantującego właściwą jakość  robót: 
Samochód skrzyniowy dostawczy 0,9t 
Samochód dostawczy, 
przyczepy do przewożenia kabli. 
Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed  możliwością  przesuwania się w czasie. 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 

4.3 Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed 
ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez inspektora nadzoru ( dozór 
techniczny robót). 
Materiały nie spełniające wymagań nie mogą  być użyte. 
 
 
4.4  Składowanie materiałów na budowie. 
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Materiały takie jak: kable, przewody, gniazda, panele, sprzęt aktywny powinny  być 
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamkniętych 
i suchych. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST "Wymagania ogólne". 

5.2 Ogólne ustalenia  dotyczące robót 
Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, oraz przepisami 
budowy, bezpieczeństwa  i higieny pracy.  

5.3 Układanie przewodów w instalacjach teletechnicznych 
Roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową 
W budownictwie biurowym  stosownie do dokumentacji technicznej wykonywać instalacje w 
rurach instalacyjnych pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, 
wtynkowa, w ścianach szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w 
konstrukcjach wylewnych, we wnękach kablowych.  Szczegółowe wymagania dotyczące linii 
kablowych określa norma PN-76/E-05125. 
Przewody  należy układać zgodnie z  PN-E-05125 i Dokumentacją Projektową. 
5.3.1 Instalacja w rurach instalacyjnych  – pod tynkiem jest klasyczną metodą układania 
przewodów w przypadku stosowania  rur PVC, dla linii zasilających przechodzących przez 
posadzki  należy stosować rury stalowe..  
5.3.2 Instalacja  wtynkowa  – polega na układaniu specjalnych przewodów na ścianach lub 
sufitach i pokryciu warstwą tynku. Zaletą instalacji jest niski koszt i szybki montaż. 
Stosowanie w budownictwie lekkich, szkieletowych ścian działowych przyczynia się do 
stosowania instalacji w tych ścianach.  
5.3.3. Instalowanie  kanałów i korytek instalacyjnych. 
Wyszczególnienie robót: 
1. Trasowanie. 
2. Odmierzenie i ucięcie listwy. 
3. Wykonanie ślepych otworów. 
4. Osadzenie kołków rozporowych. 
5. Nawiercenie otworów w listwie. 
6. Mocowanie listew za pomocą wkrętów. 
7. Zmontowanie elementów listew. 
8. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podłoża. 
5.3.4. Instalowanie przewodów w korytkach instalacyjnych. 
Wyszczególnienie robót: 
1. Rozwinięcie, wymierzenie i ucięcie przewodu. 
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2. Zdjęcie pokrywek z listew. 
3. Ułożenie przewodów z gięciem na łukach i załamaniach. 
4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgałęźników. 
5. Założenie pokryw. 
Przy instalacji przewodów w korytkach instalacyjnych zachować wymaganą rezerwę 
przestrzeni korytka. 
5.3.5. Instalacja osprzętu sieci teleinformatycznej. 
Trasowanie miejsca montażu osprzętu. 
Wykonanie otworów w podłożu. 
Osadzenie śrub kotwiących w podłożu, 
Rozpakowanie osprzętu. 
Montaż i kompletacja osprzętu. 
Obcięcie i obrobienie końcówek przewodów. 
Podłączenie przewodów pod zaciski. 
Montaż obudów   do podłoża. 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów. 
5.3.6. Instalacja centrum dystrybucyjnego 
Wyznaczenie miejsca zainstalowania. 
Wykonanie ślepych otworów  
Wywiercenie otworów  
Osadzenie śrub kotwiących. 
Montaż urządzeń  wraz z regulacją mechaniczną. 
Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń 
Programowanie systemu. 
5.4 Połączenia  wyrównawcze – ekwipotencjalizacja   elementów  przewodzących wewnątrz 
budynku jest realizowana za pomocą połączeń wyrównawczych. 
W przypadku zasilania kablowego obiektu należy połączyć płaszcz lub osłonę metalową 
kabla z instalacją odgromową. 

5.5  Ochrona przepięciowa 
Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi  
przenoszonymi przez rozdzielczą siec zasilającą oraz przed przepięciami generowanymi 
przez urządzenia przyłączone do instalacji zostały zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. 
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej 
ograniczniki przepięć powinny wytłumić przepięcia do wartość poniżej poziomu 
wytrzymałości udarowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych  zasilanych z danej 
instalacji. Wymagane znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane przez urządzenia  ( w 
zależności od napięcia znamionowego i układu sieci) zawarte zostały  w normie PN-IEC 
61024-1:2001,   
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5.6 Praktyki instalacyjne 
Sposób i dbałość, z jaką okablowanie jest implementowane, stanowią istotny czynnik 
wpływający na wydajność oraz łatwość administrowania zainstalowanym systemem 
okablowania. Zabezpieczenia dotyczące instalowania i zarządzania okablowaniem, które 
powinny być przestrzegane obejmują również eliminowanie naprężeń powodowanych 
naciąganiem, ostrymi zgięciami i ciasno spiętymi wiązkami kabli. 
Elementy połączeniowe należy tak instalować, by zapewnić: 
minimalne osłabienie symetrii sygnału i skuteczności ekranowania (jeśli stosowane jest 
okablowanie ekranowe) w wyniku właściwego przygotowania i stosowania właściwych 
sposobów zakańczania kabli (zgodnie ze wskazówkami producenta) oraz dobrego 
zarządzania okablowaniem; 
przestrzeń przeznaczoną do montażu urządzeń telekomunikacyjnych związanych z 
systemem okablowania. W statywach powinny być odpowiednie luzy, umożliwiające dostęp i 
montaż kabli. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z 
Dokumentacją  Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
Po pozytywnym zakończeniu badań lub inspekcji, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru dwa egzemplarze świadectwa badań z jego wynikami.  

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać  Inspektorowi Nadzoru  
wszystkie świadectwa jakości i  atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 
dokumentów nie mogą być wbudowane. 

6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
 
Trasy przewodowe   
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , należy sprawdzić zgodność ich tras z 
Dokumentacją Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich przebieg z 
dokumentacją jak również  ich wymiary: szerokość i głębokość.  
Układanie przewodów  
Podczas układania przewodów  i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary: zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia  i 
skrzyżowania z innymi instalacjami.  
Sprawdzenie ciągłości żył 
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Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać 
przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy 
uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na 
obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
Próba rezystancji izolacji przewodów zasilających 
Pomiary rezystancji izolacji dla przewodów zasilających należy wykonać za pomocą 
megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza 
niż:0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303, 
50 M km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napięciu 
znamionowym powyżej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw 
sztucznych. 
Sprawdzenie przewodów sygnałowych 
Przewody sygnałowe powinny zostać sprawdzone pod względem  parametrów 
kwalifikujących okablowanie jako kat. 6.  
Po zakończeniu inwestycji tj. zainstalowaniu systemu okablowania, instalator wspólnie 
z przedstawicielem producenta systemu dokona pomiarów parametrów statycznych i 
dynamicznych sieci - okablowania poziomego (miedzianego) w sposób zgodny z 
wymaganiami norm ISO/IEC 11801, EN 50173, TSB – 67, TSB - 95. 
Zgodnie z normą zmierzone zostaną następujące parametry kanału logicznego poziomego:  
poprawności i ciągłości wykonanych połączeń (WIRE MAP) 
długości (Lenght) 
rezystancji pętli (Loop resistance) 
pojemności wzajemnej par (Capacitance) 
impedancji (Impedance) 
tłumienia (Attenuatio) 
przesłuchu zbliżnego (NEXT) 
różnicy tłumienia i przesłuchu (ACR) 
przesłuchu zbliżnego międzykablowego (PowerSum NEXT) 
tłumienia odbitego (Return Loss) 
różnicy przesłuchu zdalnego i zbliżnego między parami (Pair-to-pair ELFEXT) 
różnicy przesłuchu zdalnego i zbliżnego międzykablowego (PowerSum ELFEXT) 
propagacji opóźnienia (Propagation Delay) 
opóźnienia wzajemnego par (Delay Skew) 
Po przeprowadzeniu wszystkich testów i pozytywnym ich wyniku, okablowanie zostanie 
przekazane Odbiorcy protokołem zdawczo-odbiorczym i certyfikowane przez producenta 
systemu.  
Do pomiarów okablowania logicznego poziomego zostanie użyty miernik (przyrząd testowy) 
zgodny z LEVEL-2 według normy ANSI/TIA/EIA TSB - 67 
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Pomiary należy wykonać w zakresie częstotliwości od 1MHz do 150MHz dla połączenia 
całego kanału (channel) w skład którego wchodzą kable krosowe i przyłączeniowe. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostka obmiarowa  
 Jednostką obmiarową jest 1m budowanej instalacji  oraz 1szt  zainstalowanych elementów. 
Obmiar wykonać w oparciu o przedmiary robót  zawarte w dokumentacji technicznej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie 
wyników przeprowadzonych prób, badań , pomiarów i oceny wizualnej. 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorom robót ulęgających zakryciu podlegają następujące roboty:  
a) przewody i kable podlegające zamurowaniu 
b) przewody i kable podlegające zabudowie 
8.2 Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających 
wykazać spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. Termin 
przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zostaną ustalone oddzielnie. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: a) projektową 
dokumentację powykonawczą, 
b) protokóły z dokonanych badań i pomiarów,  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą  płatności jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej.  
Cena obejmuje: 
wytyczenie trasy, 
koszt materiałów, 
dostarczenie materiałów, 
układanie przewodów, 
montaż osprzętu instalacyjnego, 
budowę przepustów w ścianach i stropach, 
wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych, 
przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń  w okresie gwarancji, 
instalacja urządzeń sieci teleinformatycznej, 
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,  
dostarczenie książki przeglądów  i konserwacji 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN – EN 50173 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 
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10.1 Normy i dokumenty powołane. 
 Do niniejszej normy europejskiej wprowadzono, drogą datowanego lub nie 
datowanego powołania się, wymagania zawarte w innych publikacjach. Powołania te 
znajdują się w odpowiednich miejscach w tekście normy, a wykaz publikacji podano niżej. W 
przypadku powołań datowanych zmiany lub nowelizacja którejkolwiek z wymienionych 
publikacji mają zastosowanie do niniejszej normy europejskiej tylko wówczas, gdy zostaną 
wprowadzone do tej normy przez jej zmianę lub nowelizację. W przypadku powołań nie 
datowanych stosuje się ostatnie wydanie powołanej publikacji. 
PN-E-05009-3:1991  (PN-91/E-05009/03)  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- Ustalenie ogólnych charakterystyk. 
PN-E-05009-41:1992  (PN-92/E-05009/41)  - Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-E-02031:1969  (PN-69/E-02031)  - Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne - 
Dopuszczalne poziomy. 
PN-E-06600:1986  (PN-86/E-06600)  - Automatyka i pomiary przemysłowe - Kompatybilność 
elektromagnetyczna urządzeń - Ogólne wymagania i badania.. 
PN-E-08106:1992  (PN-92/E-08106)  - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(kod IP) 
PN-IEC 801-2:1994  - Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i 
sterowania procesami przemysłowymi - Wymagania dotyczące wyładowań 
elektrostatycznych. 
PN-IEC 801-4:1994  - Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i 
sterowania procesami przemysłowymi - Wymagania dotyczące serii szybkich elektrycznych 
zakłóceń impulsowych. 
PN-IEC 1000-4-3:1996  - Kompatybilność elektromagnetyczna - Metody badań i 
pomiarów - Badanie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej. 
PN-EN 50081-1:1996  - Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne 
dotyczące emisyjności - Środowisko domowe, handlowe i lekko uprzemysłowione. 
PN-EN 50082-1:1996  - Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne 
dotyczące odporności - Środowisko domowe, handlowe i lekko uprzemysłowione. 
PN-O- 79021:1989  (PN-89/0-79021)  - Opakowania - System wymiarowy. 
PN-O- 79252:1985  (PN-85/0-79252) - Opakowania transportowe z zawartością - 
Znaki i znakowanie - Wymagania podstawowe. 

10.2. Normy  uzupełniające 
 
PN-IEC 60364-5-523 sposób układania kabli. 
PN-IEC 60364-1    kryteria doboru przewodów w instalacjach 
PN-IEC 60364-5-52 wymagania odnośnie minimalnych przekrojów stosowanych w 
instalacjach. 
PN-IEC 60364-4-41 dobór przekroju ze względu na skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej. 
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PN-IEC 60364 [18]  dobór przewodów ochronnych i neutralnych 
PN-76/E-05125       Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
PN-IEC 60364-1:2000     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
Pr  PN-IEC 60364-5-52:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/01; PN-89/E-05003/03/03 
    Instalacje odgromowe 
PN-IEC 664-1:1998  Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych  w układach niskiego  
      zapięcia, zasady, wymagania i badania. 
PN-IEC 61024- 1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne,  
PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 
PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-54:1999  Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
Errata N 1/2001. 
PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze 

 


