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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z montażem agregatu prądotwórczego zasilającego budynek nr 600 

biblioteki AMW w Gdyni przy ul. Grudzińskiego. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie instalacji elektr. i montażu agregatu prądotwórczego z układem 

SZR w tym : 

- wykonanie podłoża pod kontener agregatu o wymiarach 6,2m x 2,6m x 0,2m na warstwie 

odsączającej 

- wykonanie, posadowienie i montaż kompletnego kontenera 20-stopowego 

dźwiękochłonnego wyposażonego zgodnie z projektem w: 

 agregat prądotwórczy o mocy min. 412kVAz wyłącznikiem bezpieczeństwa  

 układ „SZR” 630A 

 rozdzielnicę potrzeb własnych kontenera ( zas. ośw., gn. wt. 230V/PE ) 

 oświetlenie 

 gniazdo wtyczkowe 230V/PE 

 wentylacja grawitacyjna lub wymuszona 
- montaż złącza kablowego Z-600/1 wyposażonego zgodnie z projektem 

- odkopanie i przełożenie do złącza kablowego Z-600/1 istniejącej linii kablowej 

2x(4xYKY1x240) zasilającej budynek nr 600 

- wykonanie nowej linii kablowej 2x(4xYKXS1x240) ze stacji transformatorowej T-256 do 

złącza kablowego Z-600/1 

- wykonanie uziomu otokowego kontenera i uziomów wzdłuż nowych linii kablowych 

- wykonanie niezbędnych przełączeń i czynności łączeniowych 

- uruchomienie  agregatu, wykonanie badań odbiorczych i próby ruchu 

- wykonanie dokumentacji odbiorowej   

- szkolenie służby techn. AMW z podstawowej obsługi agregatu 

- zgłoszenie agregatu do OSD „Polenergia” na druku załączonym do projektu 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 

 

W zakres prac tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do wykonania robót 

podstawowych wchodzą: 

- wykonanie jednego miejsca parkingowego 

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci kablowej i posadowienia agregatu 



 3 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót związanych z budową  

w zakresie:  

 zasypania rowów kablowych z zagęszczeniem gruntu z odtworzeniem zieleni i 

nawierzchni brukowanych 

 wykonanie dodatkowego miejsca parkingowego na 1 samochód 

 uporządkowanie terenu 

 

1.5. Wymagania dotyczące kadry technicznej i pracowników 

 

Wykonawca przedłoży dokumenty stwierdzające, ze posiada kadrę techniczną uprawnioną do 

realizacji robót w branży instalacji i sieci elektrycznych. 

 

Wszystkie osoby wytypowane przez Wykonawcę do kierowania pracami związanymi z 

realizacją zadania musza być ujęte na liście uprawnionych do prowadzenia samodzielnych 

funkcji w budownictwie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Wykonawca poda imię i  nazwisko kierownika robót, aktualne zaświadczenie z PIIB oraz 

kserokopię uprawnień budowlanych. 

Brygadzista musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne „E” i „D” do 1 kV uprawniające do 

wykonywania prac przy czynnych urządzeniach elektrycznych. 

Pozostali pracownicy, którzy zostaną wytypowani do realizacji zadania musza posiadać 

niezbędną wiedzą zawodową, uprawnienia oraz muszą być przeszkoleni w zakresie BHP. 

 

1.6. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy, projekt 

techniczny i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. 

 

1.7. Dokumentacja projektowa 

 

Dokumentacja projektowa będąca elementem dokumentów przetargowych zawiera: 

a) opis techniczny 

b) rysunki 

c) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  BIOZ 

d) przedmiar robót – wykaz materiałów i ilościowy zakres robót 

e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ”ST” 

 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu na terenie budowy w okresie trwania 

realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: tabliczki informacyjne i ostrzegawcze, 

barierki, taśmy ostrzegawcze, itp. zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające winny być akceptowane przez inspektora 

nadzoru AMW. 

 



 4 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i do 

utrzymania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne składować w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

 

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

stosowania. Wszelkie zastosowane materiały musza mieć świadectwa określające brak 

szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

 

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji naziemnych i za instalacje podziemne oraz 

ochronę przyrody. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami instalacji, urządzeń i obiektów w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mogą być wykonywane w zakresie przełożenia urządzeń podziemnych na terenie 

budowy oraz powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń powiadomi inspektora nadzoru i właściciela 

urządzeń oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

wykonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na terenie budowy.  

 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 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 zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.13. Ochrona robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę prowadzonych robót, wszelkie materiały i 

urządzenia użyte do tych robót od daty rozpoczęcia do ich zakończenia. Roboty należy 

prowadzić w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w należytym stanie przez cały czas 

trwania inwestycji. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty jeżeli stwierdzi 

nieprawidłowości w prowadzeniu robót, a Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w 

czasie do 24 h. 

 

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod. 

 

1.15. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, ST, poleceniami kierownika budowy i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1 Materiały elektryczne. 

Materiały i aparaty elektryczne stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych powinny 

spełniać wymagania norm ( polskich , IEC , branżowych ) i posiadać: 

- znak bezpieczeństwa „B” 

- certyfikat systemu jakości ISO 9001 lub ISO-9002 lub 

- aprobatę techniczną lub 

- deklarację zgodności 

Szczegółowy wykaz materiałów załączony jest w przedmiarze robót. 

 

Należy stosować: 

- do okablowania układu SZR kable 1-żyłowe NSGAFOU   o napięciu znamionowym min. 

0,6/1 kV wg normy PN-87/E-90060, PN-88/E-90160, PN-89/E-04160, PN-90/E-05023, 

PN-83/E-90150 lub wyroby równoważne  tej  samej jakości, 

- wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe, rozłączniki izolacyjne 

oraz  aparaty sterujące  - montowane na szynach TH35 w projektowanej rozdzielnicy 

potrzeb własnych kontenera ( ośw., gn. 230/PE, wentylacja), 

- szafki rozdzielcze zgodne z normami BN-91/8870-08 i BN-82/8872-01, 

- szafki rozdzielcze wewnętrzne typu „termo” lub metalowe zabezpieczone antykorozyjnie 

o min. IP 20 wyposażone wg projektu, zamykane na typowy klucz energetyczny, 

- kable typu YKXS i o napięciu znamionowym min. 750V wg normy PN-87/E-90060, PN-

88/E-90160, PN-89/E-04160, PN-90/E-05023, PN-83/E-90150 lub wyroby równoważne 

tej  samej jakości, 

- rury osłonowe karbowane dwuścienne typu DVR, DVK oraz dwudzielne, 

- agregat prądotwórczy umieszczony w kontenerze dźwiękochłonnym o mocy                      

i parametrach jak w projekcie przystosowany do pracy na otwartym powietrzu, 

- panel sterowania jak w projekcie umieszczony przy agregacie lub w szafie SZR, 

- rury przepustowe i osłonowe z PCV wg PN-C-89222/97 , PN-EN 1452-3, 

- kanały PCV  i rury PCV dla instalacji oświetlenia i gniazda wt. kontenera, 

- końcówki kablowe do prasowania i typu HI z izolacją na przewody typu LgY, 

- V klemy do kabli YKY i YKXS, 

- bednarkę stalową ocynkowaną o przekroju 25x4 mm
2
,  

- złącza uziemiające krzyżowe ocynk. 4xM8, 

- złącza spawane ( w ziemi ) zabezpieczone antykorozyjnie. 
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2.2 Odbiór materiałów na budowie. 

 

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone 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 Kierownika  Robót ( dozór techniczny ). 

 

2.3 Składowanie materiałów na budowie. 

 

Materiały takie, jak przewody, oprawy oświetleniowe, aparaty modułowe, sprzęt i osprzęt 

instalacyjny mogą być składowane i przechowywane jedynie w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu, tj. zamkniętych i suchych. 

 

3. SPRZĘT,  MASZYNY  I  TRANSPORT 

 
Do wykonania przedmiotowego zadania należy wykorzystać sprzęt, maszyny i środki 

transportu według tabeli wykazu sprzętu w załączonym przedmiarze robót. 

 

Dodatkowo wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu: 

- elektronarzędzi, 

- narzędzi podręcznych, 

- drabin, pomostów. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót elektrycznych i 

wykończeniowych ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest ty wymagane przepisami. 

 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów i urządzeń ( agregaty ) niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu. 

 

4. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

4.1 Wewnętrzne instalacje elektryczne potrzeb własnych kontenera 

 
4.1.1. Trasowanie. 

 

Trasowanie  należy wykonać uwzględniając konstrukcję kontenera oraz zapewniając   

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. Trasa instalacji powinna przebiegać w liniach poziomych                    

i pionowych. 

 

4.1.2. Układanie przewodów i kabli. 

 

Linie kablowe należy wykonać kablami 2x(4xYKXS1x240), 2x(4xYKY1x240) lub innymi,      

o parametrach równoważnych w rurach osłonowych DVR. Należy stosować kable  o napięciu 

znamionowym izolacji min. 750V. 
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Instalacje wewnętrzne w kontenerze układać w korytach metalowych ( albo PCV ). Koryta 

trwale mocować do podłoża. Dopuszcza się inne, zgodne z przepisami, sposoby układania 

kabli. Przejścia przez ściany wykonać w rurach PCV ( przepustach ). 

Instalację wewnętrzną oświetleniową i gniazda wtyczkowego 230V/PE wykonać n/t w rurkach 

PCV. Zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP44, oprawę oświetleniową o IP65. 

       

4.1.3. Łączenie przewodów. 

 

W instalacjach elektr. wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie,  

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  

Zdejmowanie izolacji nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów       

z żyłami wielodrutowymi ( linki ) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami .  

 

4.2 Układanie  linii kablowych 

 

Projektowane linie kablowe 2x(4xYKXS1x240) lub 2xYKXS4x240 i przekładane linie 

kablowe typu 2x(4xYKY1x240) wraz z płaskownikiem FeZn 25x4mm
2
 należy układać           

w ziemi na głębokości 70cm, na podsypce piaskowej o grubości minimum 10 cm. Linie 

kablowe 4xYKXS1x240 oraz 4xYKY1x240 na całej długości układać w rurach osłonowych 

DVR. Kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą 

rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm. Następnie oznakować trasę prowadzenia 

przewodu folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Skrzyżowania i zbliżenia               

z istniejącymi i projektowanymi instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wod-kan., c.o.                

i teletechnicznymi wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004 w przepustach DVK                  

w technologii wykopu otwartego. Skrzyżowania z drogami wewnętrznymi i chodnikami oraz 

innymi uzbrojeniami należy wykonać w rurach osłonowych DVK. Istniejące instalacje 

teletechniczne i kable ziemne chronić rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Wszelkie wykopy otwarte wykonywać wyłącznie sprzętem ręcznym z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Grunt w wykopach zagęścić i sprawdzić stopień zagęszczenia             

w obszarze wykonywanych wykopów, który powinien wynosić co najmniej 0,85. Istniejące 

nawierzchnie, po ułożeniu kabli i utwardzeniu gruntu, muszą zostać odtworzone, a plac 

budowy uporządkowany. Wymagane jest odtworzone do stanu co najmniej takiego, jak przed 

wykonaniem wykopu.  Inne prace porządkowe uzgodnić z inspektorem nadzoru. 

 

4.3 Montaż   konstrukcji , sprzętu, osprzętu i urządzeń 

 
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznej           

i mocowania osprzętu powinny być zamocowane do podłoża w sposób pewny i trwały.  

  

Montaż sprzętu, osprzętu i urządzeń 

Należy zapewnić trwałe, bezpieczne mocowanie i osadzanie rozdzielnic, sprzętu i osprzętu.  

 

Kontener z agregatem prądotwórczym ustawić na stopach betonowych na podłożu o wym. 

6,2m x 2,6m x 0,2m wykonanym np. z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Kostkę ułożyć na 

podbudowie  z materiału przepuszczalnego ( żwir, tłuczeń ) na wysokości ok. 20cm powyżej 

terenu tek, aby umożliwić odpływ wód opadowych. 
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4.4 Ochrona przeciwporażeniowa  

            
Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z normą   PN-HD 60364-4-41  

 

      Ochrona przed dotykiem bezpośrednim. 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza przewodów i kabli oraz  

obudowy  o odpowiednim stopniu ochrony IP  aparatów modułowych, urządzeń elektrycznych 

i rozdzielnic zgodnym z projektem. 

 

      Ochrona przed dotykiem pośrednim ( przy uszkodzeniu ) 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączanie  

zasilania w dopuszczalnym czasie    t  0,2 sek , a dla linii wlz, szaf i złącz t  5 sek 

Obwody należy wykonać w układzie:  

TN-C dla linii kablowych, złącza Z-600/1, agregatu i układu SZR  

TN-S dla wewnętrznej instalacji elektr, ( oświetlenie, gniazdo wt. 230V/PE) kontenera 

         

4.5 Kontrola jakości robót 

 
Odbiorowi częściowemu przez inspektora nadzoru ( inwestora ) podlegają roboty kablowe,  

przepusty, podłoże pod kontener oraz inne roboty podlegające zakryciu. Wykryte usterki 

należy wyszczególnić w protokole odbioru etapowego. Roboty można zakryć dopiero po 

podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru etapowego.  

 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu powinno  

podlegać: 

- właściwe podłączenie przewodów: skrajnych (fazowych) , neutralnego i ochronnego  

- właściwe podłączenie układów automatyki, SZR i agregatu prądotwórczego 

- wytyczenie tras linii kablowych 

- zgodne z projektem zastosowanie materiałów i urządzeń elektr., a w szczególności sposób   

  posadowienia agregatu prądotwórczego. 

 

4.6 Badania,  próby pomontażowe  i  dokumentacja powykonawcza 
 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące  

następujące badania i pomiary: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektr .; wartość rezystancji izolacji dla badanej instalacji nie 

może być mniejsza niż 1,0 M 

- badanie linii kablowych nn. 

- sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania  

- badanie wyłącznika różnicowo-prądowego 

- pomiar rezystancji uziomu agregatu 

- sprawdzenie ciągłości połączeń przewodów uziemiających i wyrównawczych 

- sprawdzenie zgodności połączeń, wyposażenia i opisu  rozdzielni zgodnie  z dokumentacją 

projektową    

- próba ruchu agregatu prądotwórczego i działanie układu SZR 

Do odbioru przedłożyć: 

- projekt powykonawczy tj. projekt techniczny z naniesionymi zmianami 

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru lub projektanta, 

- protokoły z w/w badań, 
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- certyfikaty ( lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności ) użytych materiałów              

i urządzeń ( w tym agregatu prądotwórczego ), 

- karty katalogowe agregatu prądotwórczego, automatyki  i układu SZR, 

- instrukcje obsługi agregatu prądotwórczego, układu automatyki i   SZR,  

- książkę serwisową agregatu, 

- dokumentację techniczno-ruchową DTR 

- schematy elektryczne odporne na warunki atmosferyczne  przymocować wewnątrz 

kontenera przy  rozdzielni RA lub na wewnętrznej stronie drzwi RA, 

- uaktualnione opisy kabli  w rozdzielni RNN stacji transformatorowej T-256, złączu oraz 

rozdzielni RA, 

- oświadczenie kierownika robót ( z upr. budowlanymi ) o wykonaniu prac zgodnie             

z projektem i obowiązującymi przepisami, 

- zgłoszenie do OSD  Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. faktu zainstalowania agregatu 

prądotwórczego zasilania rezerwowego wraz z wymaganymi załącznikami.  


