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1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania instalacji 
elektrycznych związanych z niniejszą inwestycją. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót obejmujących: 
 
� wykonanie zewnętrznych sieci kablowych SN; 
� budowy kontenerowej stacji transformatorowej; 
� wykonanie rozdzielnic SN i wyposażenie ich w niezbędną aparaturę zabezpieczeniową i 
łączeniową; 
� wykonanie rozdzielnic nN i wyposażenia ich w niezbędną aparaturę zabezpieczeniową i 
łączeniową; 
� wykonanie baterii kompensacji mocy biernej; 
� wykonanie instalacji uziemiającej. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru 
inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne” 
 

2. MATERIAŁY 

Materiały według zestawienia projektowego. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac  winien wykazać się możliwością korzystania  
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru 
Inwestycyjnego. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na jakość wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
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Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. 
Kable należy przewozić na bębnach. Dopuszcza się przewożenie bębnów z  kablami w skrzyniach 
samochodów ciężarowych lub w przyczepach. Bębny z kablami przewożone w skrzyniach 
samochodowych powinny być ustawione na krawędziach tarcz a tarcze bębnów powinny być 
przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze 
skrzyni samochodu zaleca się wykonać za pomocą żurawia. Dopuszcza się przewożenie kabli w 
kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4 oC 
przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40 - krotna  średnica 
zewnętrzna kabla. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
 
 
Przed wykonaniem prac montażowych należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która 
powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Materiały nie mogą być uszkodzone. 
 
5.2 Instalacje i sieci elektryczne 
 
Stacja transformatorowa i agregat pradotwórczy. 
1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne. 
2. Dla zapewnienia warunków prawidłowego montażu budowę stacji powinno się prowadzić w 
dwóch etapach, obejmujących: 
- roboty inżynieryjno-budowlane; 
- roboty elektromontażowe. 
3. Roboty inżynieryjno-budowlane w zależności od rodzaju stacji (napowietrzna czy wnętrzowa) 
odpowiednio obejmują: 
- czynności przygotowawcze polegające na organizacyjnym przygotowaniu budowy, przygotowaniu 
pracowników, urządzeń i materiałów oraz zagospodarowaniu placu budowy wraz z 
doprowadzeniem energii elektrycznej; 
- prace miernicze wykonywane przez służbę geodezyjną; 
- prace ziemne, na które składają się: usunięcie wierzchniej warstwy ziemi (gruntu), niwelacja 
terenu oraz wykopy pod fundamenty budynków, urządzeń i konstrukcji wsporczych; 
- montaż i stawianie konstrukcji wsporczych. 
4. Roboty elektromontażowe obejmują: 
- czynności przygotowawcze polegające na organizacyjnym przygotowaniu robót, tj. ustaleniu i 
przygotowaniu - potrzebnych pracowników, sprzętu, narzędzi, materiałów, technologii i 
harmonogramu montażu; 
- montaż rozdzielnic prefabrykowanych średniego napięcia i oszynowania (okablowania) głównego 
stacji, wraz z izolacją; 
- montaż aparatury głównej; 
- montaż transformatorów; 
- montaż uziemień; 
- montaż urządzeń, aparatury, osprzętu, kabli, obwodów pomocniczych oraz potrzeb własnych; 
- przeprowadzenie prac rozruchowo-regulacyjnych; 
- uporządkowanie terenu. 
5. Przed zainstalowaniem osprzętu, aparatury, urządzeń i innych materiałów należy sprawdzić ich 
stan techniczny, poprawność działania i zgodność z przeznaczeniem. 
6. W czasie montażu, rozruchu (i eksploatacji) należy przestrzegać zasad prawidłowego wykonania 
połączeń. 



Specyfikacje techniczne. ST – 04.00 Instalacje elektryczne 

 
 

 
 

Atelier 7 Sp. z o.o.,  Kłodnicka 16, 40-702 Katowice,  Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 
 
 

5 

7. W czasie wykonywania lub po zakończeniu poszczególnych etapów robót należy dokonywać ich 
odbiorów międzyoperacyjnych lub częściowych. 
 
Rozdzielnica SN. 
Rozdzielnica SN w izolacji z gazu SF6, składająca się z pola transformatorowego 
bezpiecznikowego, pola liniowego oraz pola pomiarowego wyposażonego w przekładniki prądowe i 
napięciowe. W polu liniowym zabudować sygnalizator zwarć ziemnozwarciowych. 
 
Transformator. 
W komorze stacji transformatorowej zabudować transformator olejowy o mocy 630kVA, napięciu 
zwarcia 6%, napięciu izolacji 7,2kV, napięciu górnym 6,3kV,napięciu dolnym 420V, regulacji 
napięcia 3x2,5%, o uzwojeniach Al./Al. I stopniu ochrony IP00. 
Grupa połączeń Dyn5. 
Transformator ustawić na szynach w wydzielonej komorze. Transformator zabezpieczyć przed 
przesuwaniem w kierunku jazdy przez dokręcenie śrub unieruchamiających koła. Pod kołami 
transformatora zabudować podkładki antywibracyjne.Transformator połączony z polem 
transformatorowym linią kablową. 
 
Rozdzielnica nN. 
Projektowane główne rozdzielnice szafowe nN ustawione będą na posadzce w wydzielonym 
pożarowo pomieszczeniu technicznym. W rozdzielnicach tych w polach zasilających i sprzęgle 
zastosować wyłączniki stacjonarne. Do sterowania wyłącznikami jw. zabudować w rozdzielnicy RG 
układ SZR pracujący według podanego w projekcie wykonawczym diagramu łączeń. Oprócz 
sterowania automatycznego przewidzieć możliwość sterowania ręcznego przyciskami 
zainstalowanymi na elewacji. Pomiędzy łącznikami w polach zasilających zastosować blokady 
uniemożliwiające równoczesną pracę z sieci i z agregatu prądotwórczego (nie wolno podać 
napięcia z agregatu na sieć energetyki zawodowej!). Dla zwiększenia czytelności układu połączeń 
rozdzielnic na elewacji zabudować schematy synoptyczne oraz mierniki parametrów sieci 
umożliwiające bieżący odczyt jak i rejestrację podstawowych wielkości elektrycznych jak napięcie, 
prądy, częstotliwość, moce, energię, współczynnik mocy. 
Wszystkie pola rozdzielnic zarówno zasilających jak i odpływowych należy trwale i czytelnie opisać 
oznakować i opisać.  
Aparatura rozdzielcza: rozłączniki wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowo prądowe, 
ochronniki przeciw przepięciowe itp. zainstalować na szynach TH. 
Dostęp do urządzeń rozdzielczych i zasilających powinien być możliwy tylko dla osób 
upoważnionych. 
 
Głowice kablowe. 
Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-90/E-
06401/01 do 03. Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających 
możliwości niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację kabli oraz 
montowanych połączeń i zakończeń. 
 
Agregat pr ądotwórczy. 
Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom j dokumentacji i ponadto: 
- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i 
odbioru technicznego; 
- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych; 
- być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 
Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem 
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej; 
- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 
 
Ochrona przed pora żeniem 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano - Samoczynne Wyłączenie Zasilania 
zgodnie z PN-IEC 60364-41. Ochrona polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z 
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uziemionym przewodem ochronnym, powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie 
zasilania. Układy sieciowe przyjęto: 
- Układ TN-S: zasilanie wlz-tów. 
Przewody ochronne PE należy przyłączyć do zacisków specjalnie do tego przewidzianych. 
Rozdział przewodu PEN na PE i N w stacji transformatorowej. Należy wykonać uziemienie szyn: 
PEN i PE w ST. Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją. Uziomy 
należy wykonać z płaskownika ocynkowanego. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w 
gruncie należy zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym nałożonym, co najmniej 
dwukrotnie. Stopień zagęszczania gruntu, co najmniej jak dla wykopów pod słupy. Uziemienia 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. 
 
Uziemienie zespołu pr ądotwórczego 
Metalowe konstrukcje zespołu prądotwórczego o oraz punkt neutralny (N) uzwojenia prądnicy 
przyłączyć poprzez złącza kontrolne do uziomu. 
Połączenie uziomu z zespołem  wykonać linką przewodami miedzianymi. Uziom z bednarki 
ocynkowanej FeZn 40x5, dla agregatu, ułożyć we wspólnym wykopie z kablami nN i przyłączyć do 
uziomu stacji transformatorowej.  
 Sieć rozdzielcza  SN-6kV - uziemianie ochronne zgodnie z norma PN-E 05115 - 
2002 
 
 
 
5.3 Wytyczne bran żowe 
 
Branża budowlana wykona fundament betonowy dla potrzeb posadowienia stacji 
transformatorowej z agregatem. Fundamentw postaci płyty żelbetonowej, zbrojonej o grubości 
200mm, z betonu B-20. Szczegóły wg wytycznych producenta (w projekcie). 
Posadowienie stacji wg wytycznych producenta. 
 
Branża budowlana wykona dodatkowe zabezpieczenie dylatacji pomiędzy stacja transformatorową 
a wiatą rozładunkową, uniemożliwiające zalewanie przerwy dylatacyjnej woda o nawiewanie śmieci 
(liści i innych).  
 
Branża budowlana wykona na dachu wiaty rozładunkowej zabezpieczenie w postaci łapaczy 
śniegu, które będą zapobiegać osuwaniu się śniegu na dach stacji transformatorowej. 
 
Branża sanitarna wykona instalację drenażowa wokół stacji transformatorowej. Opaska drenarska 
na poziomie płyty fundamentowej stacji transformatorowej. 
 
Fundament stacji transformatorowej należy wykonać z wyprzedzeniem pozwalającym wykonać 
trasy kablowe i przepusty kablowe pod wjazdem do wiaty rozładunkowej. Fundament należy 
ustawić w miejscu docelowym oraz zabezpieczyć przed zalaniem wodą (przed opadami 
atmosferycznymi). Po wykonaniu tras (ułożeniu rur) oraz przepustów można zasypać podjazd oraz 
zakończyć montaż betonowej stacji kontenerowej. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej ST -  00.00. „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót (zgodnie z Planem 
Zapewnienia Jakości) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane 
będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
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Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą a jednostkach pokazanych  
w Przedmiarze robót. Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie policzenia. Wyniki 
obmiaru wpisywane będą do protokołu odbioru.. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Instalacje elektryczne powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do 
eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodności wykonania 
z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: 

� projektową dokumentację powykonawczą, 
� protokoły z dokonanych pomiarów, 
� protokoły odbioru robót zanikających, 
� deklaracje zgodności. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych 
tomach dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego. 

10. RZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-IEC 60601-1 Medyczne urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa; 
- PN- HD 308 S2:2007P Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych 
- PN IEC 364 4 481:1994P 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-HD 60364-1:2010P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 
- PN-IEC 60364-3:2000P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 
ogólnych charakterystyk 
- PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa 
- PN-HD 60364-4-42:2011P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
- PN-HD 60364-4-43:2012P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 
- PN-HD 60364-4-442:2012E 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 60364-4-473:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo 
- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
- PN-IEC 60364-4-482:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 
- PN-HD 60364-5-51:2011P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 
- PN-HD 60364-5-52:2011E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 
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- PN-IEC 60364-5-523:2001P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
- PN-IEC 60364-5-53:2000P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
- PN-HD 60364-5-534:2012P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
- PN IEC 60364 5 537:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do 
odłączenia izolacyjnego i łączenia 
- PN-HD 60364-5-54:2011E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz.881 
z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 
z późn. zmianami). 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 
2002 r. z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004r. nr 198, poz. 2042 z późniejszymi 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011). 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. 
Warszawa 2012 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. Warszawa 2012 r. 
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 2010 r. 


