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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH 

CENTRALNA  STERYLIZATORNIA 

CPV 45310000-3 

 

 1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną dla Centralnej Sterylizatorni  
SPZZOZ  Szpitala  w  IłŜy  przy ul. Dr Anki 4 . 
 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 . 
 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych Centralnej Sterylizatorni . 
Zakres robót obejmuje: 

a) montaŜ aparatów w  rozdzielnicy głównej budynku „RG”    

b) montaŜ tablic rozdzielczych budynku 

c) ułoŜenie rurek elektroinstalacyjnych  i  przepustów 

d) układania i mocowania kabli i przewodów instalacji oświetlenia , gniazd wtykowych , siły oraz 
urządzeń technologicznych 

e) montaŜ gniazd wtyczkowych 230V , 400V , podłączenie urządzeń technologicznych 1-no  i  

3-fazowych , łączników , przycisków i puszek instalacyjnych 

f) montaŜ opraw oświetlenia podstawowego , bezpieczeństwa , ewakuacyjnego i kierunkowego 

g) montaŜ uziemienia i połączeń wyrównawczych 

h) montaŜ instalację ochrony przeciwporaŜeniowej 

i) montaŜ ochrony przeciwprzepięciowej 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 
przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową . 
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Wszystkie roboty budowlano-montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z projektami  
wykonawczymi oraz obowiązującymi „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych  tom V-Instalacje Elektryczne” . 

W przypadkach wymagających wyjaśnień , uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 
rozwiązaniach projektowych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia projektanta i Inspektora 
nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w Ŝądanym lub proponowanym przez Wykonawcę 
zakresie . 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 
wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z projektantem . 

2. Materiały  i  urządzenia 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1 Przy wykonaniu robót budowlano-montaŜowych naleŜy stosować materiały i wyroby  
elektroinstalacyjne dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.1.2 Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z 
następujących dokumentów: 
- kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
zgodnie z przepisami o badaniach certyfikacji; 
- właściwą przedmiotowo Polską Normę; 
- aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub 
wyrobu, którego właściwości uŜytkowe róŜnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie; 
- aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadać  
atest fabryczny lub jakości wydane przez producenta . 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Rozdzielnica szafowa RG  dobudowa zabezpieczeń projektowanych WLZ i ochronników 
przepięć indywidualnie wg  schematów zawartych w dokumentacji projektowej 

2.2.2. Tablice rozdzielczych piętrowych z wyposaŜeniem projektowanym indywidualnie wg 
schematów zawartych w dokumentacji projektowej 

2.2.3. Oprawy oświetleniowe  wg zestawienia   
Oprawy i źródła światła wg zestawienia materiałów podstawowych w projekcie wykonawczym. 
Oprawy oświetlenia bezpieczeństwa oraz ewakuacyjnego wyposaŜone w moduły awaryjne z układem  
testowania. 

2.2.4. Gniazda wtyczkowe :230V  i  400/230V , puszki instalacyjne , rozgałęźne , łączniki 
oświetleniowe , przyciski sterownicze , puszki instalacyjne podtynkowe. 
Ta grupa materiałów ujęta jest w zestawieniu materiałów podstawowych w projekcie wykonawczym. 
Gniazda wtyczkowe pojedyncze , podwójne i łączniki oświetleniowe stosować jednolitego systemu  
(wybranego producenta). 

2.2.5. Kable , przewody , korytka kablowe , rurki ochronne. 
Ta grupa materiałów ujęta jest w zestawieniu materiałów podstawowych w projekcie wykonawczym. 
Do ochrony przewodów zatapianych w betonie stosować rurki karbowane z atestem . 

2.2.6. Połączenia wyrównawcze , uziemienie 
Ta grupa ujęta jest w zestawieniu materiałów podstawowych w projekcie wykonawczym. 
Obejmuje wykonanie połączeń wyrównawczych głównych i lokalnych oraz uziemienie podszybia  
dźwigów . 

 



 4 

2.2.7. Ochronna przepięciowa 
Ta grupa ujęta jest w zestawieniu materiałów podstawowych w projekcie wykonawczym. 
Ochrona przepięciowa I i II stopień – ochronniki zabudowane w rozdzielni głównej i tablicach  
rozdzielczych pietrowych.  

2.3. Wymagania dotyczące przechowywania i składania. 
 
2.3.1 Dla kaŜdego stosownego materiału lub wyrobu , naleŜy zachować wymagania dotyczące 
transportu , przechowywania i składania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach 
związanych z normami oraz z innymi dokumentami np. instrukcjami producentów. 
 
2.3.2 W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń wykonawca ma obowiązek: 
- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu: 
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 
 

(1) Odbiór materiałów i urządzeń na budowie  

• Materiały takie jak , kable i przewody naleŜy dostarczać na budowę wraz ze  
świadectwami jakości , kartami gwarancyjnymi , protokołami odbioru technicznego.  

• Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia naleŜy sprawdzić pod  
względem kompletności i zgodności  z  danymi wytwórcy.  

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć  
wpływ na jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać  
badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów i urządzeń na budowie 

• Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu 
się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów i urządzeń  oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego.  

3. Sprzęt 

Do wykonania całości instalacji elektroenergetycznych wykonawca jest zobowiązany do   
stosowania takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  
wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót , jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów , sprzętu itp.  sprzętu: 

 

4. Transport 

Materiały i urządzenia  na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

Roboty budowlano-montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi : 

-   normami podstawowymi i normami związanym  
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-   „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” tom V 
-   przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót 
-   przepisami BHP , ochrony ppoŜ. Oraz ochrony przeciwporaŜeniowej w zakresie obowiązującym dla  
     danego zakresu robót 
-   projektem wykonawczym 
-   ustaleniami podjętymi w czasie realizacji  z inspektorem nadzoru i autorem projektu 
 

5.2.  Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót. 

Roboty naleŜy wykonać według zasad podanych w pkt. 1.5  ze szczególnym uwzględnieniem 

obowiązujących norm dla danego zakresu robót . 

5.3 Badania , próby i pomiary pomontaŜowe. 

Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób czy zainstalowane 
przewody , kable, aparaty, osprzęt oświetleniowy , urządzenia SZR oraz środki ochrony: 
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach 
- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji   
  elektrycznej 
- nie mają uszkodzeń , wad lub odporności mniejszej niŜ wymagana 
- są dobrane , zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie 
 
NaleŜy wykonać następujące próby i pomiary: 
a)instalacji elektrycznych wewnętrznych : 
- sprawdzenie kabli , WZL oraz przewodów instalacji elektrycznej 
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 
- sprawdzenie połączeń wyrównawczych głównych i lokalnych 
- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
- pomiar rezystancji uziomu 
- pomiar prądów upływowych 
- sprawdzenie modułów awaryjnych opraw oświetleniowych 
- przeprowadzenie prób działania aparatów, łączników oświetleniowych 
 
5.4 Ocena wyników badań 

Wyniki badań zawarte w protokołach powinny być zgodne z wymaganiami obowiązującymi dla 
kontrolowanego elementu instalacji elektrycznej. 

6. Kontrola jakości robót 

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami  i przepisami . 
(2)   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  
– załączenie i uruchomienie rozdzielnicy RG 
– załączenie i uruchomienie rozdzielnic rozdzielczych 
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony  

przeciwporaŜeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

(3)   Kontrole prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli jakości  
wykonywanych robót , sprawdzania materiałów i urządzeń . 
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(4) Dokumentacja budowy  

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt.13 ustawy – Prawo Budowlane . 

Do dokumentów budowy w szczególności naleŜą : 
 -dziennik budowy 
 -ksiąŜka obmiaru robót 
 -certyfikaty , aprobaty techniczne , atesty materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania jej  i  
udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów . 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu . 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  . Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru . 
Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy . 
Wykonać inwentaryzację geodezyjną układanych kabli energetycznych i sygnalizacyjnych . 

8.2. Odbiory częściowe  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym .  
Odbioru robót  dokonuje Inspektor nadzoru . 
8.3. Odbiory ostateczne końcowe  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy . 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz  
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST . 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych. 

10. Normy i Przepisy  

10.1 Normy podstawowe.  

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 
PN-IEC 60364–5-56 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego – instalacje bezpieczeństwa 

 
10.2 Normy związane.  
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PN-IEC 60364-5-56- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa. 
 
PN-IEC 60364-7-701 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposaŜone w wannę i/lub basen natryskowy. 
 
PN-IEC 60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 
PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa-Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
 
PN-IEC 60364-4 442 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – ochrona przed przepięciami-Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
 
PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego-Aparatura rozdzielcza i sterownicza-Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 
 
PN-IEC 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji-Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
 
PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa-Ochrona przed przepięciami-Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 
 
PN-IEC 60364-4-45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa-Ochrona przed obniŜeniem napięcia. 
 
PN-IEC 60364-4-46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa-Odłączenie izolacyjne i łączenie. 
 
PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego-Uziemienia i przewody ochronne. 
 
PN-IEC 60364-3- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalenie  ogólnych 
charakterystyk. 
 
PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa-Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
 
PN-IEC 60364-5-51- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego-Postanowienia ogólne. 
 
PN-IEC 60364-1- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Zakres przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
 
PN-IEC 60364-4-473- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa-Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo-środki ochrony przed 
prądem przetęŜeniowym. 
 
PN/E-05023-Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
 
PN-IEC 664-1-Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układzie niskiego napięcia- Zasady, 
wymagania i badania. 
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PN-IEC 60364-5-53- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego-Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne . 
 
PN-IEC 364-4-481- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa-Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych-Dobór środków 
ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 
 
PN/E-08106-Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
 
PN-IEC 60364-5-523- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego-ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 
 
PN/E-05125-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-Projektowanie i budowa. 
 
PN/E-02033-Oświetlenie wewnątrz światłem elektrycznym. 
 
PN/E-90050-Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne 
wymagania i badania. 
 
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami . 
 

10. Inne dokumenty. 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych tom V. 
2. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych, Instytut Energetyki – WEMA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


