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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót, związanych z wykonaniem instalacji oświetleniowej w korytarzach oraz sanitariatach  

w budynkach nr 5, 7, 9 i 10 Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności, umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji oświetlenia w projektowanym obiekcie, w szczególności: 

- demontaż opraw oświetlenia podstawowego 

- wykonanie bruzd pod projektowane oprzewodowanie oraz oprawy 

- montaż projektowanych opraw oświetlenia podstawowego 

- montaż projektowanych opraw oświetlenia awaryjnego 

- montaż czujników obecności w sanitariatach 

- montaż łącznika oświetleniowego 

- prowadzenie oprzewodowania 

- gipsowanie, szpachlowanie, gładzenie powierzchni 

- malowanie wygładzonych powierzchni  

- wykonanie pomiarów powykonawczych ujętych w punkcie 6. Kontrola jakości robót niniejszej 

specyfikacji. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

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

i poleceniami projektanta oraz Inwestora. 

2. MATERIAŁY INSTALACYJNE. 

2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz.  U.  Nr  92  poz  881  z  dnia  16  kwietnia  2004  r).  

Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  

jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych 

materiałów z tego źródła. Wszystkie  wykorzystane  materiały  i  urządzenia  powinny  być  fabrycznie  

nowe  i  najwyższej  jakości.  Winny  również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. Do  

wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników  energii  elektrycznej  należy  
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stosować przewody,  kable,  osprzęt  oraz  aparaturę  i  urządzenia  elektryczne  posiadające  

dopuszczenie  do  stosowania  w budownictwie.  

2.2. PRZEWODY 

W instalacji oświetleniowej należy stosować − przewody   instalacyjne   wielożyłowe   z   żyłami   

miedzianymi   o   izolacji   i   powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie 

znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami 

mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. 

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. 

2.3. RURY INSTALACYJNE 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 

sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 

elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,  które  nie  podtrzymują  płomienia,  a  

wydzielane  przez  rury  w  wysokiej  temperaturze  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka.  Rurowe  

instalacje  wnętrzowe  powinny  być  odporne  na  temperaturę  otoczenia  w  zakresie od - 5 do + 60°C, 

a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.   

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne 

- mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).  

 2.4. OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 

Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy 

oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Powinny spełniać wymagania norm wymienionych w punkcie 9. Oprawy wykonane w I klasie izolacji 

powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane   do   układu   sieciowego   TN-S.   Nie   dopuszcza   

się   stosowania   opraw   wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Przewody ochronne powinny być 

oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, 

tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 

- zapaleniem  

- uderzeniem   

W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować oprawy o stopniu ochrony minimum IP44. W 

pozostałych pomieszczeniach stosować oprawy o stopniu ochrony minimum IP20. 

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. 

Oprawy należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru   

pomieszczenia   i   wykonywanych   w   nim   czynności   i   zapewniać   ochronę przeciwolśnieniową. 
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2.5. OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 

Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w moduł zasilania awaryjnego 

z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania minimum 1 godzina, z systemem 

testowania. 

Podświetlane znaki ewakuacyjne powinny być wyposażone w piktogramy. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać certyfikat CNBOP. 

2.7. ŁĄCZNIKI 

Łączniki  podtynkowe  powinny  być  przystosowane  do  instalowania  w  puszkach  Ø60  mm  za  

pomocą  wkrętów  lub „pazurków".  

Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2.  

Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia.  

−  Podstawowe dane techniczne:  

o   napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,  

o   prąd znamionowy: do 10 A,  

o   stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  

2.8. CZUJNIKI OBECNOŚCI 

Zastosowane czujniki obecności powinny: 

- mieć obszar detekcji 360 lub 90 stopni (w zależności od wskazania w dokumentacji projektowej) 

- mieć zakres detekcji obecności 6 m przy montażu na h = 3 m   

- być wyposażone w zintegrowany, regulowany czujnik światła dziennego 

2.9. POZOSTAŁY OSPRZĘT 

Ułatwia  montaż  i  zwiększa  bezpieczeństwo  obsługi;  wyróżnić  można  kilka  grup  materiałów:  

oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.  

2.10. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 

gwarancyjnymi. 

Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi technicznymi producenta. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, zgniecenia). 

2.11. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Bębny z przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi i bezpośrednim  działaniem  promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 

Aparaturę, osprzęt i przewody należy składować w zamykanych magazynach. Na ten cel wykorzystać 

istniejące pomieszczenia, udostępnione przez użytkownika obiektu. 
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3. SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI 

- Wiertarki, 

- Rusztowanie przesuwne, 

- Bruzdownice, 

- Osprzęt pomocniczy (śrubokręty, kombinerki, klucze, ściągacze izolacji itd.) 

- Szpachle 

- Wałki i akcesoria malarskie 

4. TRANSPORT 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy. Materiały 

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, rozmieszczone równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

instalacji elektrycznej. 

Roboty przygotowawcze instalacji elektrycznych. 

Wytyczenie tras przebudów na ścianach i stropach, 

Ustawienie urządzeń technologicznych (oddzielne opracowanie). 

5.1. MONTAŻ POJEDYNCZYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 

Wszystkie aparaty należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej 

wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 

Jeżeli urządzenie jest montowane na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z projektem, 

jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało wykonane przy robotach budowlanych, 

Urządzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) należy mocować śrubami lub wkrętami do stalowych 

konstrukcji (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na 

prefabrykowanych listwach montażowych), natomiast do podłoża (ściana, strop) na kołkach 

kotwiących, rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Śruby należy umieszczać we wszystkich 

otworach urządzenia służących do ich mocowania. 

5.2. WPROWADZENIE PRZEWODÓW (KABLI) 

Przed przystąpieniem do prac elektro-montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia 

urządzeń. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice) należy wykonać 

zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące 

warunki: 

Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego 

połączenia z zaciskiem, 

Koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych 

drutów lub skrętek. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Podczas wykonywania czynności kontrolnych i odbiorowych należy w szczególności zwracać uwagę 

na następujące elementy: 

Sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 

Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 

Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

 

Odbiór robót powinien odbywać się przy udziale co najmniej: 

kierownika robót elektrycznych, 

inspektora nadzoru branży elektrycznej, 

przedstawiciela inwestora. 

 

Dokonanie odbioru powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby powykonawcze obejmujące   

następujące badania i pomiary:  

-  pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej: wartość rezystancji izolacji dla badanej instalacji nie    

może być mniejsza niż  1MΩ  

-  sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania  

-  badanie wyłączników różnicowo-prądowych  

-  sprawdzenie zgodności połączeń , wyposażenia i opisu rozdzielnic z projektem  

-  pomiary natężenia oświetlenia ogólnego   

 oraz sporządzić protokóły z w/w badań.  

 

Do odbioru przedłożyć dokumentację powykonawczą zawierającą:  

- projekt z naniesionymi zmianami nieistotnymi zatwierdzonymi przez projektanta - protokóły z w/w 

badań  

- certyfikaty lub aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności użytych materiałów   

- oświadczenie kierownika robót o wykonaniu prac zgodnie z projektem i przepisami 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 

zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy 

wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostką obmiarowi dla przewodów elektrycznych jest 1 m. 

Jednostką obmiarowi dla osprzętu i urządzeń jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru robót dokonuje 

wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca 

uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy 

porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w 

ilości robót. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m przewodów. Podstawę płatności za montaż 

aparatów i osprzętu jest 1 szt. Podstawą płatności za montaż urządzeń jest 1 kpl. Ceny obejmują: dowóz 

i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną. W umowie określona zostanie cena umowna, której nie 

można zmienić bez zmiany umowy. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane musza być 

zaakceptowane w formie umowy dodatkowej, określającej zasady wykonania, odbioru i płatności. 

9. NORMY 

PN-HD 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym 

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego 

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

 

 


