
Część IIIc SIWZ (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Budynek 1, 1A i 3A)  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

(SST 02) 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST 02) są wymagania dotyczące wykonania 

i  odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wyłączenia awaryjnego przeciwpożarowego w 

budynkach przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A, 3A  w Warszawie.  

 

1.2 Zakres stosowania SST 02 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na montażu 

instalacji elektrycznych.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w  przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 02 

Roboty objęte SST 02 obejmują wykonanie instalacji wyłączenia awaryjnego przeciwpożarowego  

w budynkach biurowych przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A, 3A  w Warszawie i dotyczą: 

 

1.3.1 Budynek Konstruktorska 1: 

a) AEG Protect 3.33 20 kVA – urządzenie nie jest wyposażone w awaryjny wyłącznik prądu, wymaga 

zaadresowania styków wyjściowych pod kątem wyłączenia awaryjnego,  w tym celu należy 

skontaktować się z firmą serwisową  SILTEC lub innym podmiotem serwisującym urządzenia tego 

typu. 

b) PW 9305/60 kVA - urządzenie jest wyposażone w awaryjny wyłącznik prądu i jest wyposażone w styki 

wyłączenia awaryjnego, pod które należy się podłączyć zgodnie z projektem budowlano 

-wykonawczym (dalej: projekt). 

c) T-SZR– istniejącą tablicę centrali sterującej SZR należy zmodernizować poprzez min. wymianę panelu 

sterującego. Zgodnie z schematem zawartym w projekcie istniejące styczniki należy pozostawić do 

dalszej eksploatacji wymieniając panel sterownika na nowy, dostosowany do istniejącej tablicy  

i wymagań projektu. Wyłącznik ppoż. należy wpiąć w zaciski zgodnie z projektem. 

d) RG budynek Konstruktorska 1 - istniejącą rozdzielnię należy dodatkowo wyposażyć w rozłącznik 

bezpiecznikowy, przełącznik faz i połączyć wg schematu nakreślonego w projekcie. Istniejący  

i projektowany wyłącznik ppoż. należy wpiąć do nowego układu instalując aparaty zgodnie  

z projektem. 

 

1.3.2 Budynek Konstruktorska 1A: 

 

a) RGNN – Rozdzielnia główna jest wyposażona w układ SZR, za pośrednictwem którego należy 

realizować wyłączenie zasilania we wszystkich budynkach. 

b) RG klimatyzacja – należy doposażyć istniejący wyłącznik mocy w wyzwalacz wzrostowy. Istniejące  
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i projektowane  wyłączenie ppoż. należy podłączyć do przełącznika faz w RG budynku 1A zgodnie  

z projektem. 

c) RG - istniejącą rozdzielnię należy dodatkowo wyposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy przełącznik faz. 

Istniejący i projektowany wyłącznik ppoż. należy wpiąć do nowego układu. 

 

1.3.2 Budynek Konstruktorska 3A: 

a) PW 9315/80 kVA – urządzenie jest wyposażone w styki wyłączenia awaryjnego - podłączenie pod 

zaciski na listwie, zgodnie z projektem. 

b) RG - Istniejącą rozdzielnie należy dodatkowo wyposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy i przełącznik 

faz. Istniejący i projektowany wyłącznik ppoż. należy wpiąć do nowego układu, aparaty instalować 

obok wyłącznika mocy w sytuacji braku miejsca zainstalować dodatkową obudowę. 

 

2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty elektryczne winny być realizowane zgodnie z przepisami, sztuką budowlaną i  wymaganiami 

określonymi m.in. przez zestaw norm i przepisów budowlanych. 

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji, a  ponadto 

uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i  warunkach wykonania i odbioru 

technicznego. Całość robót powinna być prowadzona z  uwzględnieniem: 

 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

 przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  Dokumentacją 

Projektową i SST 02.  

 

3 Wykonanie robót 

 
3.1 Ogólne wymagania wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, wymaganiami obowiązujących norm oraz poleceniami,  

i Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. . 

 

3.2 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i  urządzeniami. 

Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegała 

w liniach poziomych i pionowych. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd 

pod przewody oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej należy przewody i kable 

uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 

przewodu lub kabla. 

Przewiduje się układanie instalacji w istniejących korytkach kablowych, w sytuacjach rozbudowy obecnej 

struktury koryt prefabrykowanych wymagać będzie: zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do 
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istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytkach  

 

3.3 Wytyczne dotyczące instalacji wyłączników awaryjnych ppoż. 

Wyłączniki awaryjne należy montować na wys. min 1.5 m – 1,8 w miejscach widocznych. Wyłącznik powinien 

odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje 

i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Do urządzeń tych należy zaliczyć: 

 pompy pożarowe, 

 dźwiękowy system ostrzegania, 

 oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, 

 windy przeznaczone dla ekip ratowniczych, 

 systemy technicznych zabezpieczeń pożarowych, 

 wentylację pożarową (w tym zasilanie napędów klap dymowych), 

 system alarmu pożarowego. 

Wyłączniki powinny być instalowane przy głównym wejściu do budynku lub złączu i odpowiednio 

oznakowane. Odcięcie dopływu prądu wyłącznikiem przeciwpożarowym nie może powodować 

samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego) z wyjątkiem 

źródła zasilającego urządzenia, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest niezbędne. 

Jako wyłącznik należy stosować aparat elektryczny typu rozłącznik, uzbrojony w cewkę wyzwalacza 

wzrostowego z możliwością zdalnego sterowania w układzie przełącznika faz, który w przypadku zaniku 

napięcia w jednej lub dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę 

aktywną. Parametry elektryczne dobieranego rozłącznika muszą spełniać wymagania wynikające  

z parametrów zwarciowych obliczonych w miejscu jego instalacji, a jego prąd znamionowy nie może być 

mniejszy od prądu znamionowego poprzedzającego go zabezpieczenia. 

Sterowanie wyłącznikiem jest realizowane przez naciśnięcie przycisku w wyłączniku chronionym szklaną 

szybką, zainstalowanym przy wejściu do budynku lub w pobliżu złącza. Wyłącznik można uruchomić po zbiciu 

szybki, uniemożliwia to sterowanie nim w sposób przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wyłączenie 

zasilania przez strażaków podczas akcji gaśniczej 

Zastosowany aparat elektryczny w układzie przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi posiadać możliwość 

ręcznego rozłączenia układu zasilania budynku. Wymóg ten jest podyktowany względami bezpieczeństwa. 

Możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania może okazać się niezbędna w przypadku awarii wyłącznika 

lub zaniku zasilania w sieci zasilającej budynek objęty akcją gaśniczą (nierozłączenie układu zasilającego 

instalację elektryczną budynku grozi porażeniem prądem elektrycznym strażaków biorących udział w akcji 

gaśniczej wskutek niekontrolowanego powrotu napięcia w sieci zasilającej).  

 

3.4 Wprowadzenie przewodów i kabli 

Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i  ustawienia odbiorników. 

Wprowadzenie przewodów do urządzeń należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji 

montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 

 w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą być 

chronione, 

 przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien 

mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze, 

 zewnętrze warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, 

które po podłączeniu będą niedostępne, 

 w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest 
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zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunkami wykonania instalacji 

szczelnych, 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być chronione przed 

uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. 

 

3.5 Przyłączenie przewodów i kabli 

Miejsce połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Ponadto należy zachować następujące wymagania: 

 żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla prawidłowego 

połączenia z zaciskiem, 

 koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych 

drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowana tulejkę (dopuszcza się zakończenia z dobrze 

ocynowanym końcem w przypadku przewodów z żyłami Cu), 

 długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich 

do dowolnego zacisku, 

 końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych należy izolować 

i unieruchomić, 

 kolory żył w tym żyły ochronnej powinny być oznaczone zgodnie z przepisami. 

Połączenie żył przewodów należy wykonywać za pomocą sprzętu odpowiednio przystosowanego do rodzaju 

i przekroju łączonych przewodów. Nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe okręcanie.  

W miejscach połączeń i rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane mechanicznie. Żyły 

miedziane można odizolować nożem monterskim, prowadząc go skośnie tak, aby nie nadcinać żyły. 

 

Przyłączenia odbiorników 

Połączenia mogą być wykonane, jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika  

i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 

bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy 

odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub 

przemieszczeń. Połączenia te należy wykonywać: 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

 przewodami wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 

3.6 Oznakowanie odbiorników i aparatów 

Każdy odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. 

 

3.7 Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 

uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. Przepusty w ścianach i stropach po 

ułożeniu kabli uszczelnić pianką ognioodporną. W razie  wykonywania przejść przez  elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przepusty instalacyjne  

w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla 

tych elementów. 
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4 Materiały 

Wszystkie materiały muszą być dostarczone w modelach nowych i dostępnych na rynku. Do czasu montażu 

wykonawca zapewni składowanym materiałom zabezpieczenie przed zniszczeniem, aby zachowały swoja 

jakość do robót. Miejsce składowania materiałów musi być w pomieszczeniach na terenie wykonywanych 

prac w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

4.2 Wymagania techniczne w zakresie wyłączników ppoż. 

 

Wyłączniki awaryjne 

Lp. Nazwa materiału Opis parametrów 

 WG PPOŻ/UPS  

Napięcie znamionowe izolacji Ui  500 V  

Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith  10 A  

Prąd znamionowy łączeniowy Ie w 

kat.AC-15  

2,5 A (230 V)  

1,6 A (400/500 V)  

Prąd znamionowy łączeniowy Ie w 

kat.DC-13  

4 A (24 V)  

1 A (110 V)  

0,25 A (220 V)  

Stopień ochrony  IP65  

Przekrój przewodów przyłączeniowych  2x1...2,5 mm² 

(jednodrutowych)  

2x0,75...1,5 mm² (linek)  

Temperatura otoczenia  -25 ... +70°C (pracy)  

-25 ... +70°C 

(przechowywania)  

Klasa klimatyczna  II  
 

 

5 Sprzęt 

Instalacje winny być wykonywane przy użyciu odpowiedniego sprzętu i maszyn, który nie będzie wpływał 

niekorzystnie na jakość wykonywanych prac. Wykonawca zapewni sprzęt i  maszyny pod względem typów  

i ilości odpowiadający wskazaniom zawartym w ofercie. 

Ilość sprzętu musi gwarantować wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Do czasu 

wykonywania robót wykonawca zapewni składowanym sprzętom i maszynom zabezpieczenie przed 

zniszczeniem. Miejsce składowania sprzętu musi być w  pomieszczeniach na terenie wykonywanych prac  

w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

6 Transport 

Wykonawca winien wykorzystywać takie środki transportu, które pozwolą na bezpieczne przewożenie 

materiałów, będą zabezpieczone przed zniszczeniem i nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych 

materiałów. 

 

7 Zgodność z projektem 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość wykonywanych prac i za zgodne wykonanie robót z projektem, 
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ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Odstępstwa od dokumentacji projektowej nie mogą wpłynąć na wartość użytkową i 

funkcjonalną robót oraz materiałów i muszą być uzgodnione z Projektantem. 

 

8 Kierowanie pracami 

Wykonawca musi posiadać wykwalifikowaną kadrę zarządzającą oraz odpowiednią ilość pracowników 

wykwalifikowanych w celu zapewnienia właściwego ukończenia robót. Pracownicy niewykwalifikowani mogą 

być zatrudnieni tylko w takim zakresie, jaki jest zgodny z przepisami. 

 

  


