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1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej „Instalacje elektryczne w SUW Dą-
browa” są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych po-
legających na wyłączeniu ujęć wody i uzdatniania wody (SUW). Instalacje elektryczne 
są związane z odłączeniem istniejących instalacji elektrycznych związanych SUW oraz 
na wykonaniu nowych związanych z napełnianiem istniejącego zbiornika wody z sieci 
wodociągowej Chróścina.  

1.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego 
oraz wykonania robót elektrycznych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych 
związanych z napełnianiem wodą istniejącego zbiornika oraz z wyłączeniem ujęć wody 
i uzdatniania wody w SUW Dąbrowa.  
Zakres prac obejmuje: 
• Prefabrykacja szafy sterowniczej SP. Parametry szafy sterowniczej zgodne z projek-

tem wykonawczym, wyposażenie zgodnie z projektem. Parametry szafy nie mogą być 
gorsze od zastosowanych w projekcie (wymiary, stopień ochrony IP oraz materiał 
szafy). Można stosować szafy każdego producenta które spełnią wymagania projektu. 

• Zakup i dostawa osprzętu elektrycznego niskiego napięcia. 
• Zakup i dostawa kabli i przewodów 
• Zakup i dostawa korytek kablowych 
• Układanie korytek kablowych w pomieszczeniu SUW 
• Odszukanie i odkopanie istniejących kabli sterowniczych do zbiornika. 
• Ułożenie w miejsce istniejących kabli nowych zgodnie z listą kablową 
• Montaż uchwytów natynkowych na ścianach i sufitach 
• Podłączenie kabli i przewodów do urządzeń 
• Badania pomontażowe instalacji. 
Informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji określają szczegółowo przedmiot i zakres 
rzeczowy robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w SUW. 
W przypadku, gdy informacja zawarta w specyfikacji jest niewystarczająca należy po-
sługiwać się informacjami zawartymi w projekcie wykonawczym. 

1.1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Nor-
mami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót (WTWiOR) i postanowieniami Umowy. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. 
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1.2 MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
1. Korytka kablowe 
2. Kołki ze stali odpornej na wodę 
3. Uchwyty do przewodów z tworzywa 
4. Oznaczniki na kable i przewody 
5. Folia koloru niebieskiego do oznaczenia trasy kabli 
6. Materiały pomocnicze, śruby, podkładki, nakrętki.  
7. Prefabrykacja rozdzielnicy SP 
8. Zakup i dostawa kabli i przewodów elektrycznych zgodnie z listą kablową z projektu 

wykonawczego. 
 

1.3 SPRZĘT 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też 
wykonywania czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku ma-
teriałów sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierow-
nika Projektu. 

• Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wyko-
nywać ręcznie. 

• Przy wykonywaniu prób pomontażowych należy stosować sprawny technicznie i posiada-
jący świadectwa legalizacyjne sprzęt pomiarowy. 

1.4 TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 
• Samochód dostawczy o nośności do 0,9 t 
Uwaga: podane parametry sprzętu są orientacyjnie. 

Materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 
przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych 
należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, za-
strzeżonych przez producenta. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Zamawiającego. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczo-
wym. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowią-
zujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 
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1.5.2 Zakres robót przygotowawczych. 
1. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budow-

lanego. 
2. Posadowienie rozdzielnic. 
3. Wykonanie niezbędnych pomiarów powykonawczych dopuszczających rozdziel-

nice do eksploatacji. Przekazanie protokołów z pomiarów i badań. 

1.6 KONTROLA, JAKO ŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli, jako ści robót. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót, materiałów i 

urządzeń. 
2. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli, jakości 

robót na terenie i poza placem budowy 
3. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane i uprawnienia do wykonywania pomiarów elektroenerge-
tycznych. 

1.6.2 Kontrole i badania w trakcie robót. 
Należy przeprowadzić następujące kontrole: 

1. Sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów i urządzeń z dokumentacją pro-
jektową. 

2. Sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej SST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych.  

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

1.6.3 Badania, jako ści robót – pomiary pomonta żowe. 
Badania, jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicz-
nych dla materiałów i systemów technologicznych. 

W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i 
badania po montażowe polegające na: 
• Sprawdzenie, jakości połączeń i ich docisk 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i 
interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 

1.7 ODBIÓR ROBÓT. 

1.7.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu – nie występują. 

1.7.2 Zasady odbioru ostatecznego. 
Odbioru ostatecznego należy dokonać według zasad podanych w ST 00-00 „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
a) Projektową dokumentację powykonawczą 
b) Protokoły oględzin i protokoły wykonanych pomiarów i prób pomontażowych. 
Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez kierownika robót elektrycznych lub 
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kierownika budowy jeżeli posiada uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwier-
dzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 
PN-EN). 

1.8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00-00 „Wymagania ogólne”. Płat-
ność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Umowy, oceną, jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres 
robót wymieniony w p.1.3. niniejszej SST. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
• Roboty pomiarowe i przygotowawcze. 
• Transport materiałów niezbędnych do wykonania robót 
• Podłączenie do rozdzielnic kabli. 
• Próby i odbiory pomontażowe rozdzielnic. 
• Wykonanie niezbędnych pomiarów powykonawczych dopuszczających rozdzielnice 

do eksploatacji. Przekazanie protokołów z pomiarów i badań. 
• Uporządkowanie placu budowy po robotach 
• Podanie napięć do rozdzielnic  

1.9 PRZEPISY I NORMY. 

1.9.1 Przepisy. 
• Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z póź-

niejszymi zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 690 – 
z późniejszymi zmianami) 

• Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych - Instytut Energetyki 
• Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych - Instytut Energetyki 
• Przepisy dotyczące BHP 

1.9.2 Normy. 
 

1. PN-HD 60364-1 2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wy-
magania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, 
definicje. 

2. PN-IEC 60364-3 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Usta-
lanie ogólnych charakterystyk  

3. PN-HD 60364-4-41 2009 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed porażeniem elektrycznym  

4. PN-HD 60364-4-42 2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami 
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oddziaływania cieplnego (oryg.). 

5. PN-HD 60364-4-43 2012 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem 
przetężeniowym (oryg.) 

6. PN-HD 
60364-4-
442 

2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepię-
ciami -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przej-
ściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemie-
niach w sieciach wysokiego napięcia (oryg.). 

7. PN-HD 
60364-4-
443 

2006 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)  

8. PN-IEC 
60364-4-
444 

2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami elektroma-
gnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych  

9. PN-IEC 60364-4-45 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed ob-
niżeniem napięcia  

10. PN-IEC 60364-4-47 2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Zastosowanie środ-
ków ochrony zapewniających bezpieczeństwo Postano-
wienia ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym  

11. PN-IEC 
60364-4-
473 

1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środ-
ków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym  

12. PN-IEC 
60364-4-
481 

1994 

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 

13. PN-IEC 
60364-4-
482 

1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków 
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- 
Ochrona przeciwpożarowa  

14. PN-HD 60364-5-51 2012 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Po-
stanowienia ogólne (oryg.)  

15. PN-IEC 60364-5-52 2011 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 
(oryg.) 

16. PN-IEC 
60364-5-
523 

2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prą-
dowa długotrwała przewodów  
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17. PN-IEC 60364-5-53 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura roz-
dzielcza i sterownicza  

18. PN-HD 
60364-5-
534 

2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Do-
bór i montaż wyposażenia elektrycznego. Odłączanie izo-
lacyjne, łączenie i sterowanie. Sekcja 534: Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami. 

19. PN-IEC 
60364-5-
537 

1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura roz-
dzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izola-
cyjnego i łączenia  

20. PN-HD 60364-5-54 2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, 
przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 
(oryg) 

21. PN-IEC 
60364-5-
548 

2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i 
połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 

22. PN-IEC 
60364-5-
551 

2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie 
-- Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

23. PN-HD 
60364-5-
559 

2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne 
wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i insta-
lacje oświetleniowe.  

24. PN-IEC 60364-5-56 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpie-
czeństwa  

25. PN-HD 60364-6 2008 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 
Sprawdzanie  

26. PN-HD 
60364-7-
701 

2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 
natrysk (oryg.)  

27. PN-IEC 
60364-7-
702 

1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wy-
magania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Baseny pływackie i inne  

28. PN-HD 
60364-7-
703 

2007 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrze-
wacze sauny  

29. PN-HD 
60364-7-
704 

2007 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokaliza-
cji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki (oryg.)  

30. PN-HD 
60364-7-
705 

2007 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokaliza-
cji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)  

31. PN-HD 
60364-7-
706 

2007 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokaliza-
cji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobo-
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dę ruchu (oryg.)  

32. PN-IEC 
60364-7-
707 

1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wy-
magania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń prze-
twarzania danych  

33. PN-HD 
60364-7-
709 

2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokaliza-
cji – Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje. (oryg.) 

34. PN-HD 
60364-7-
710 

2012 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokaliza-
cji – Pomieszczenia medyczne. (oryg.) 

35. PN-HD 
60364-7-
712 

2007 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 

36. PN-IEC 
60364-7-
713 

2005 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wy-
magania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Meble  

37. PN-IEC 
60364-7-
714 

2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wy-
magania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Instalacje oświetlenia zewnętrznego  

38. PN-HD 
60364-7-
715 

2012 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim 
napięciu (oryg.) 

39. PN-HD 
60364-7-
717 

2006 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne (oryg.)  

40. PN-HD 
60364-7-
721 

2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokaliza-
cji – Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych 
i pojazdach z przestrzenią mieszkalną. (oryg.) 

41. PN-HD 
60364-7-
729 

2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-729: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokaliza-
cji – Korytarze obsługi lub nadzoru (oryg.). 

42. PN-HD 
60364-7-
740 

2009 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiek-
tów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie tar-
gów, wesołych miasteczek i cyrków  

43. PN-E 05010 1991 
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 

44. PN-E 05033 1994 
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

45. PN-B 01805 1985 
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne 
zasady ochrony 

46. PN-EN 60529 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

47. PN-EN 60034-1 2009 
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 1: Dane znamio-
nowe i parametry 
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48. PN-EN 61800-2 2000 

Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej pręd-
kości -- Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskona-
pięciowych układów napędowych mocy prądu przemien-
nego o regulowanej częstotliwości 

49. PN-EN 61800-5-1 2007 
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej pręd-
kości. Część 5-1: Wymagania bezpieczeństwa - elektrycz-
ne, cieplne i energetyczne 

50. PN-EN 60446 2010 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną znakowanie i identyfikacja. Identy-
fikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycz-
nymi. 

 
• oraz inne normy krajowe 

1.9.3 Opracowania pomocnicze. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I - 

(MGPiB) - Budownictwo ogólne 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom V - 

(MGPiB) - Instalacje elektryczne. 
• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne o 

napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 
- komentarz, wydanie - Instytut Energetyki, Ośrodek Normalizacji. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z 2002 
nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami. 

 
  



13 z 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
 

2 ST/E 02 Aparatura kontrolno 
pomiarowa i automatyka 

(AKPiA) 
 
 

Roboty elektryczne 
Aparatura kontrolno pomiarowa 

 i automatyka (AKPiA). 
 
 
Dział:  45000000-7 Roboty budowlane 
 
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 
 
Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 
 
Kategoria: 45315500-4 Instalacje niskiego napi ęcia 
 
 



14 z 19 

2.1 WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej „Aparatura kontrolno pomiarowa i 
automatyka” są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wy-
konaniu instalacji aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki dla zasilania sterowania 
pracą SUW Dąbrowa. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej „Aparatura kontrolno pomiarowa i 
automatyka w SUW Dąbrowa” są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem i uruchomieniem aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki 
polegających na wyłączeniu ujęć wody i uzdatniania wody (SUW). AKPiA są związane 
z odłączeniem istniejących urządzeń AKPiA związanych SUW oraz na wykonaniu no-
wych związanych z napełnianiem istniejącego zbiornika wody z sieci wodociągowej 
Chróścina.  

2.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 

2.1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego 
oraz wykonania robót AKPiA związanych z napełnianiem wodą istniejącego zbiornika 
oraz z wyłączeniem ujęć wody i uzdatniania wody w SUW Dąbrowa.  
 
Zakres prac obejmuje: 
• Zakup, dostawa i montaż dwu sond ultradźwiękowych do pomiaru poziomu wody – 

głowica ultradźwiękowa IP 68, stal kwasoodporna, zakres 0-10 m kąt wiązki nie gor-
szy od 7° dokładność pomiaru 0,01 m *1 cm). 

• Zakup, dostawa i montaż dwu przetworników pomiarowych pomiaru poziomu wody, 
sygnał 4÷20 mA współpracujących z wyże podanymi sondami z RS485. 

• Zakup, dostawa i montaż dwu przetworników ciśnienia 0 – 1MPa 4-20 mA, zasilane 
24VDC dwuprzewodowo, sygnał 4÷20mA, IP65. 

• Zakup, dostawa i montaż dwu czujników przepływomierzy (etap 1 – 1 szt. etap II – 1 
szt.) DN100 mm, wykładzina EPDM, kołnierz PN16 zintegrowanymi z dwoma prze-
twornikami przepływu umożliwiającymi komunikację szeregową RS485 protokół 
Modbus. W zakres dostawy wchodzi oprogramowanie przetworników. 

• Zakup, dostawa i montaż przemysłowego routera GPRS 3G / 4G. 
• Zakup. dostawa i montaż sterownika zintegrowanego z panelem operatorskim doty-

kowym kolorowym min. 5,7” o 24 wejściach dyskretnych 12/24 VDC (w tym 4 wej-
ścia liczników wysokiej częstotliwości), 16 wyjść dyskretnych 0,5 A 24 VDC (w tym 
2 obsługujące sygnał PWM), 2 wejścia analogowe 14 bitowe 0 ÷ 10 VDC, 0 ÷ 20 
mA, 4 ÷ 20 mA, plus moduł Ethernet 10Base-T, 100BaseTx, moduł 8 wejść analo-
gowych 10-30VDC, +/- 20mA rozdzielczość 14 bitów, moduł 4 wyjść analogowych 
0-20 mA  14 bitowe. Ekran kolorowy dotykowy TFT 5,7” 32000 kolorów, rozdziel-
czość 320x240 pikseli. Dwa porty szeregowe RS232, RS485, 2 porty USB, port 
CAN z obsługą CsCAN, CANopen, DeviceNET, J1939, moduł komunikacyjny ET-
HERNET, port microSD. Programowanie sterownika przy pomocy portu MJ1, MJ2, 
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GSM, Ethernet lub USB. Rozbudowa wejść wyjść przy pomocy SmartMod, Smart-
Stix, SmartBlock SmartRail. Zasilanie 9 do 30 VDC. Strona ekranu IP65. 

• Oprogramowanie sterownika z panelem operatorskim i Router’a GPRS 3G. Zakres 
obejmuje dostarczenie zarówno oprogramowania narzędziowego do programowania 
sterownika i zintegrowanego z nim panelu jak również oprogramowania aplikacyj-
nego. Oprogramowanie aplikacyjne musi być dostarczone bez haseł, lub z udostęp-
nionymi hasłami, a Zamawiający musi mieć prawo ingerencji w oprogramowania. To 
samo dotyczy routera. 

• Zestawienie i uruchomienie komunikacji pomiędzy obiektem a centralną dyspozytor-
nią Zamawiającego. Kart SIM Wykonawca uzyskuje od Zamawiającego. 

• Oprogramowanie wizualizacji pracy obiektu w istniejącym oprogramowaniu SCADA 
znajdującym się w użytkowaniu Zamawiającego (UWAGA: nie dopuszcza się zasto-
sowania innego niż posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie - nie można na 
komputerze posiadanym przez Zamawiającego stosować innego oprogramowania 
pracującego równolegle do istniejącego, nie dopuszcza się rozwiązania w postaci od-
rębnego komputera monitorującego pracę obiektu, w przypadku zastosowania innego 
oprogramowani SCADA nie może ono posiadać żadnego parametru gorszego niż ist-
niejące oraz musi być oprogramowany monitoring wszystkich obecnie monitorowa-
nych obiektów w tym samym stopniu co obecnie, muszą być gromadzone te same 
dane i wykonywane w takim samym zakresie raporty itp. informacje). Zakres prac i 
dostawy obejmuje dostarczenie oprogramowania narzędziowego do programowania 
wizualizacji SCADA a w razie konieczności rozbudowa licencji o kolejne 1000 
zmiennych. Dostarczenie po zakończeniu prac oprogramowania aplikacyjnego dla 
wszystkich programowanych urządzeń bez zabezpieczeń hasłami lub z podaniem ha-
seł dostępu bez żadnych ograniczeń z prawem do wprowadzania zmian. Uwaga: 
Wykonawca zapozna się z istniejącym oprogramowaniem. Wykonawca musi posia-
dać własne oprogramowanie narzędziowe do programowania SCADA zainstalowa-
nego na komputerach Zamawiającego (wersja development) lub dla proponowanego 
innego zastępującego istniejące oprogramowanie SCADA. Zmiany muszą być 
wprowadzone na wszystkich komputerach na których jest zainstalowane obecnie 
działające oprogramowanie SCAD, zmiany obejmować muszą wszelkie oprogramo-
wanie związane z prawidłowym działaniem SCADA np. serwery OPS, bazy danych 
np SQL itp. jakie zastosowano w obecnym systemie.  

• Dostarczenie instrukcji obsługi wizualizacji i obsługi sterowników, przetworników, 
paneli operatorskich przełączników itp. 

• Dostarczenie DTR (dokumentacji techniczno ruchowych) wszystkich urządzeń zabu-
dowanych na obiekcie, dostarczenie instrukcji obsługi wszystkich urządzeń, pod-
ręczników ich programowania oraz deklaracji zgodności dla zabudowanych urzą-
dzeń. 

• Dostawa dokumentacji powykonawczej (zawierającej wszystkie wprowadzone zmia-
ny i poprawki jak w „czerwonej dokumentacji”) w formie papierowej w 2 egzempla-
rzach oraz w formie elektronicznej w formatach edytowalnych (pliki doc, docx, xls, 
xlix, dwg dxf) i w formacie PDF (jeden plik zawierający wszystko to co zawiera 
wersja papierowa). Ponadto Wykonawca dostarczy w jednym egzemplarzu tzw. 
„czerwoną dokumentację” z naniesionymi na czerwono zmianami i poprawkami w 
stosunku do projektu. W formie elektronicznej muszą być również dostarczone DTR 
urządzeń, instrukcje obsługi i montażu urządzeń dostarczane przez producentów tych 
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urządzeń w formacie PDF a dla dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę rów-
nież w formie edytowalnej (np. instrukcje obsługi). 

Informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji określają szczegółowo przedmiot i zakres 
rzeczowy robót związanych z Aparaturą kontrolno pomiarową i automatyką (AKPiA) 
dla SUW Dąbrowa. W przypadku, gdy informacja zawarta w specyfikacji jest niewystar-
czająca należy posługiwać się informacjami zawartymi w projekcie wykonawczym. 

2.1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Nor-
mami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót (WTWiOR) i postanowieniami Umowy. 

2.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. 

2.2 MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
1. Głowica ultradźwiękowa. 
2. Przetworniki poziomu wody. 
3. Przetworniki ciśnienia 0-1MPa 4-20 mA, IP65 
4. Przetworniki przepływu zintegrowane z głowicami pomiarowymi. 
5. Przemysłowy router GPRS 3G / 4G 
6. Sterownik zintegrowany z panelem operatorskim kolorowym dotykowym 5,7” wraz z 

modułami rozszerzającymi jak wyżej (w przypadku wątpliwości posłużyć się projek-
tem wykonawczym). 

7. Oprogramowanie narzędziowe do programowania sterownika 
8. Oprogramowanie narzędziowe do programowania router’a 
9. Materiały pomocnicze, śruby, podkładki, nakrętki. 
10. Farba olejna. 
11. Inne materiały ujęte w projekcie wykonawczym. 

2.3 SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też wykonywa-
nia czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu. 

 Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać 
ręcznie. 

 Przy wykonywaniu prób pomontażowych należy stosować sprawny technicznie i posiadający 
świadectwa legalizacyjne sprzęt pomiarowy. 

2.4 TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 
• Samochód dostawczy o nośności do 0,9 t 
Uwaga: podane parametry sprzętu są orientacyjnie. 
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Materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 
przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych 
należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, za-
strzeżonych przez producenta. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Zamawiającego. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczo-
wym. 

2.5 WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowią-
zujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 

2.5.2 Zakres robót przygotowawczych. 
1. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budow-

lanego. 
2. Posadowienie rozdzielnic. 
3. Wykonanie niezbędnych pomiarów powykonawczych dopuszczających rozdziel-

nice do eksploatacji. Przekazanie protokołów z pomiarów i badań. 

2.6 KONTROLA, JAKO ŚCI ROBÓT 

2.6.1 Ogólne zasady kontroli, jako ści robót. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót, materiałów i 

urządzeń. 
2. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli, jakości 

robót na terenie i poza placem budowy 
3. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane i uprawnienia do wykonywania pomiarów elektroenerge-
tycznych. 

2.6.2 Kontrole i badania w trakcie robót. 
Należy przeprowadzić następujące kontrole: 

1. Sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów i urządzeń z dokumentacją pro-
jektową. 

2. Sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej SST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych.  

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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2.6.3 Badania, jako ści robót – pomiary pomonta żowe. 
Badania, jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicz-
nych dla materiałów i systemów technologicznych. 

W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i 
badania po montażowe polegające na: 
• Sprawdzenie, jakości połączeń i ich docisk 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i 
interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 

2.7 ODBIÓR ROBÓT. 

2.7.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu – nie występują. 

2.7.2 Zasady odbioru ostatecznego. 
Odbioru ostatecznego należy dokonać według zasad podanych w ST 00-00 „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
a) Projektową dokumentację powykonawczą 
b) Protokoły oględzin i protokoły wykonanych pomiarów i prób pomontażowych. 
Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez kierownika robót elektrycznych lub 
kierownika budowy jeżeli posiada uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwier-
dzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 
PN-EN). 

2.8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00-00 „Wymagania ogólne”. Płat-
ność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Umowy, oceną, jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres 
robót wymieniony w p.1.3. niniejszej SST. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
• Roboty pomiarowe i przygotowawcze. 
• Transport materiałów niezbędnych do wykonania robót 
• Podłączenie do rozdzielnic kabli. 
• Próby i odbiory pomontażowe rozdzielnic. 
• Wykonanie niezbędnych pomiarów powykonawczych dopuszczających rozdzielnice 

do eksploatacji. Przekazanie protokołów z pomiarów i badań. 
• Uporządkowanie placu budowy po robotach 
• Podanie napięć do rozdzielnic  
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2.9 PRZEPISY I NORMY. 

2.9.1 Przepisy. 
• Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z póź-

niejszymi zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 690 – 
z późniejszymi zmianami) 

• Przepisy dotyczące BHP 

2.9.2 Normy. 
• Obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajów UE (patrz ST-01/E) 

2.9.3 Opracowania pomocnicze. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I - 

(MGPiB) - Budownictwo ogólne 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom V - 

(MGPiB) - Instalacje elektryczne. Zwłaszcza rozdział 5. Rozdzielnie o napięciu do 1 
kV. 

• Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka 
• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne o 

napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 
- komentarz, wydanie - Instytut Energetyki, Ośrodek Normalizacji. 

 
 


