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SST-E-02.02.00. LINIE KABLOWE SN 

CPV 28421120-8 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania  

dotyczące wykonania i odbioru budowy linii kablowej SN w ramach budynku Centrum 

Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  
ul. Warszawska, dz. nr 75, obr. 110 

 

1.2 Zakres stosowania  SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  SST 
Roboty których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające przebudowę oraz 

budowę linii kablowych SN, budowę stacji transformatorowej SN/nn, agregatu prądotwórczego, 

kanalizacji kablowej nn oraz złączy kablowych nn i oświetlenia terenu celem zasilania wymienionego 

obiektu, zgodnie z punktem 1.1. zgodnie z projektem technicznym. 

1.4  Określenia podstawowe. 

 

Kable – wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone 
w powłokę oraz ewentualnie – w zależności od warunków układania i eksploatacji  w osłonę i 
pancerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach 
podziemnych, albo też do zawieszenia w powietrzu. 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych  równolegle łącznie z osprzętem,  ułożone 

na wspólnej trasie i  łączące zaciski  tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 

wielofazowych. 

Trasa  kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli. 

Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony 

kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku elektrycznego. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Bezpieczniki topikowe – zabezpieczają przed przetężeniami, przede wszystkim przed skutkami 

zwarć. Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika wpływają wszystkie jego części składowe, 
ale decydujący wpływ mają: topik, gasiwo, i korpus wkładki. 



Osprzęt kablowy – służy do mocowania, łączenia i ochrony kabli (głowice, mufy, końcówki, 

złączki). Wybór rodzaju osprzętu zależy od zastosowanego w danej instalacji sposobu układania 

przewodów lub kabli. 

Rury ochronne – chronią linie kablowe układane w ziemi oraz wprowadzane do budynku 

(przepusty kablowe). 

2. MATERIAŁY                                                                                                                
 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 

2.1  Linia kablowa SN                                                                                                                             
           Do budowy energetycznej linii kablowej SN stosuje się: 

- kabel aluminiowy typu XUHAKXs 

- osprzęt kablowy – głowice kablowe 

- osprzęt kablowy – mufy kablowe 

- oznaczniki kabla 

- oznaczenie trasy 

- rury ochronne czerwone 

2.3. Źródła uzyskania materiałów  
 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań. Inspektor maże dopuścić tylko te materiały, które posiadają; 
 – certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych  oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 – deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikacją 
określoną, które  spełniają wymogi SST.    

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
            i właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 



Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie –zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

             w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

             i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

             i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. 
 Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

5.1. Wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące projektowanych linii kablowych 
 

5.1.1  Wstęp 
Bez względu na rodaj linii kablowych i sposób ich montażu, należy przeprowadzić 
 następujące roboty podstawowe: 

– trasowanie 

– przejścia przez ściany 

– łączenie kabli 

– ochrona przed porażeniem 

– ochrona antykorozyjna 

 

5.1.2.  Trasowanie 
Trasa linii kablowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi liniami kablowymi i  

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 

i remontów. 

  

5.1.3.  Przejścia przez ściany 
1.Wszystkie przejścia kabli przez ściany stropy  i.t.p. muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

2.Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 

 

5.1.4.  Łączenie kabli 
1.Łączenia linii kablowych należy wykonywać poprzez mufy kablowe. 

 Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

2.Kable muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. 

3. Zakończenie kabli SN należy wykonać głowicami. 

4.Do danego zacisku należy przyłączyć kable o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest   

przystosowany. 

6.Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 



7.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie kabla nie może powodować uszkodzeń  
   mechanicznych.  

 

 

5.1.5.Ochrona przeciwporażeniowa linii kablowej. 
1.Układanie i łączenie kabli wielożyłowych należy wykonać wg. wymagań podanych  

  w pkt. 1.6. a ponadto:              

 a)połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej  10 mm 

 ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio przed nią zabezpieczonych, 

b)połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały  

 co najmniej dwa  zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić 
 i zabezpieczyć podkładką   sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem, 

c)powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić 
 i pokryć wazeliną bezkwasową. 
2.Zaciski ochronne należy wykonać następująco: 

a)zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń 

 i maszyn elektrycznych  bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną 
  przeciwporażeniową, 
b)zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą 
 z barwą  urządzenia, do którego jest przymocowany,  

c)zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2.  

3.Oznakowania barwne należy wykonywać wg "PN - 81/E - 05023  

   Urządzenia elektroenergetyczne. 

       Oznaczenie barwami izolacji żył ochronnych i zerowych 

   w przewodach i kablach wykonać w następujący sposób: 

a)przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego – oznakować barwą  
   jasnoniebieską 
b)przewody ochronne - oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie  

   to realizować    przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków  

  o szerokości od 15 do 100 mm   każdy. Izolacja żył powinna być zabarwiona tak,  

  aby na końcach przewodu na długości 15 mm jedna  z barw pokrywała co najmniej 30%, 

  lecz nie więcej niż 70%powierzchni, a druga pokrywała  pozostałą część powierzchni 

  przewodu, 

c)kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza  

   wyróżnianiem   przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego,  

d)dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności 

 zabarwienia   przewodów. 

4.Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

a)Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 

 umocować i   przyłączyć na stałe. 

5.Próby montażowe 

a)Po wykonaniu linii kablowej i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna 

 być przeprowadzona  próba montażowa, tj.: 

- oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz 

      z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, 

-     pomiary rezystancji uziemień, 
 -    sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 

b)Na podstawie oględzin wykonanej linii kablowej dodatkowej ochrony  przeciwporażeniowej 

należy sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i niniejszymi  

wymaganiami. 

 W szczególności należy sprawdzić : 
- prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, 

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych 

      połączeń i przyłączeń, 
-    oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 



- prawidłowość umocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  

      oraz ich połączeń z linią kablową nn. 

 
 
5.1.6. Próby montażowe 
 
1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca  

zobowiązany jest do   przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia  

jakości wykonanych robót  wraz z dokonaniem potrzebnych  badań i pomiarów (prac 

 regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym  uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych 

 przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 

 Zakres  prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem.  

2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 

 udokumentowane  odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. 

 podstawę odbioru robót oraz  podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 

 rozruchowych. 

3. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 

a)pomiar rezystancji izolacji linii kablowej nn 
Pomiary rezystancji izolacji dla kabli nn należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu 

nie mniejszym niż 2,5kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. 

Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza niż: 
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303, 

- 50 MΩkm dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napięciu 

znamionowym powyżej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych. 

b)sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 

c)sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 

4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

 

5.1.7. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
 
1.Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być  
  dokonywana  we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania,  
  a skończywszy na  rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. 

  Koordynacją należy objąć również projekty organizacji    budowy i robót, ogólne  

  harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji. 

       Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy –  

 przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. 

2.Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia  

  i zakończenia  poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak  

  uzgodniony, aby zapewniał  prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych,  

  a równocześnie umożliwiał  technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót  

  specjalistycznych ( w tym i  elektrycznych ). 

 Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania 

       szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i zapewnia odpowiedni 

system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do przeprowadzenia badań . 
 



6.2 Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

6.3 Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostki obmiarów robót : 
1m  -   dla układania kabli, rur 

1m   -  dla wykonania uziemień ( bednarka, pręty ) 

1kpl./1szt. -  dla osprzętu kablowego 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi SST-00.00.00.  pkt. 8 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.    Normy 

� PN–76/E-05125        Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

� SEP-E-004      Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
        Projektowanie i budowa.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



SST-E-02.02.00. LINIE KABLOWE NN 
CPV 28421130-9 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania  

dotyczące wykonania i odbioru linii kablowych nn w ramach budynku Centrum Akwakultury i 

Inzynierii Ekologicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska, 

dz. nr 75, obr. 110 
 
1.2 Zakres stosowania  SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  SST 
Roboty których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające przebudowę oraz 

budowę linii kablowych nn celem zasilania wymienionego obiektu, zgodnie z punktem 1.1. zgodnie  

z projektem technicznym. 

1.4  Określenia podstawowe. 

 

Kable – wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone 

w powłokę oraz ewentualnie – w zależności od warunków układania i eksploatacji  w osłonę i 
pancerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach 

podziemnych, albo też do zawieszenia w powietrzu. 
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych  równolegle łącznie z osprzętem,  ułożone 
na wspólnej trasie i  łączące zaciski  tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 

wielofazowych. 
Trasa  kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli. 

Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony 

kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku elektrycznego. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Bezpieczniki topikowe – zabezpieczają przed przetężeniami, przede wszystkim przed skutkami 

zwarć. Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika wpływają wszystkie jego części składowe, 

ale decydujący wpływ mają: topik, gasiwo, i korpus wkładki. 

Osprzęt kablowy – służy do mocowania, łączenia i ochrony kabli (głowice, mufy, końcówki, 

złączki). Wybór rodzaju osprzętu zależy od zastosowanego w danej instalacji sposobu układania 

przewodów lub kabli. 

Rury ochronne – chronią linie kablowe układane w ziemi oraz wprowadzane do budynku 
(przepusty kablowe). 



2. MATERIAŁY                                                                                                                
 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 

2.2  Linia kablowa nn                                                                                                                             
           Do budowy energetycznej linii kablowej nn stosuje się: 

- kabel aluminiowy typu YAKY 

- kabel miedziany typu YKY 

- osprzęt kablowy – końcówki kablowe 

- osprzęt kablowy – mufy kablowe 

- oznaczniki kabla 

- oznaczenie trasy 

- rury ochronne niebieskie 

2.3. Źródła uzyskania materiałów  
 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań. Inspektor maże dopuścić tylko te materiały, które posiadają; 
 – certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych  oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 – deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikacją 
określoną, które  spełniają wymogi SST.    

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
            i właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie –zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

             w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

             i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

             i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. 
 Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

5.2. Wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące projektowanych linii kablowych 
 

5.1.1  Wstęp 
Bez względu na rodaj linii kablowych i sposób ich montażu, należy przeprowadzić 
 następujące roboty podstawowe: 

– trasowanie 

– przejścia przez ściany 

– łączenie kabli 

– ochrona przed porażeniem 

– ochrona antykorozyjna 

 

5.1.2.  Trasowanie 
Trasa linii kablowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi liniami kablowymi i  

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 

i remontów. 

  

5.1.3.  Przejścia przez ściany 
1.Wszystkie przejścia kabli przez ściany stropy  i.t.p. muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

2.Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 

 

5.1.4.  Łączenie kabli 
1.Łączenia linii kablowych należy wykonywać poprzez mufy kablowe. 

 Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

2.Kable muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. 

3. Zakończenie kabli SN należy wykonać głowicami, a kabli nn końcówkami kablowymi. 

4.Do danego zacisku należy przyłączyć kable o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest   

przystosowany. 

6.Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

7.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie kabla nie może powodować uszkodzeń  
   mechanicznych.  

 

5.1.5.Ochrona przeciwporażeniowa linii kablowej nn. 



1.Układanie i łączenie kabli wielożyłowych, w których jedna z żył  

  spełnia funkcje przewodu ochronnego, należy wykonać wg. wymagań podanych  

  w pkt. 1.6. a ponadto:              

 a)połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej  10 mm 

 ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio przed nią zabezpieczonych, 

b)połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały  

 co najmniej dwa  zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić 
 i zabezpieczyć podkładką   sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem, 

c)powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić 
 i pokryć wazeliną bezkwasową. 
2.Zaciski ochronne należy wykonać następująco: 

a)zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń 

 i maszyn elektrycznych  bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną 
  przeciwporażeniową, 
b)zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą 
 z barwą  urządzenia, do którego jest przymocowany,  

c)zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2.  

3.Oznakowania barwne należy wykonywać wg "PN - 81/E - 05023  

   Urządzenia elektroenergetyczne. 

       Oznaczenie barwami izolacji żył ochronnych i zerowych 

   w przewodach i kablach wykonać w następujący sposób: 

a)przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego – oznakować barwą  
   jasnoniebieską 
b)przewody ochronne - oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie  

   to realizować    przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków  

  o szerokości od 15 do 100 mm   każdy. Izolacja żył powinna być zabarwiona tak,  

  aby na końcach przewodu na długości 15 mm jedna  z barw pokrywała co najmniej 30%, 
  lecz nie więcej niż 70%powierzchni, a druga pokrywała  pozostałą część powierzchni 

  przewodu, 

c)kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza  

   wyróżnianiem   przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego,  

d)dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności 

 zabarwienia   przewodów. 

4.Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

a)Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 

 umocować i   przyłączyć na stałe. 

5.Próby montażowe 

a)Po wykonaniu linii kablowej i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna 

 być przeprowadzona  próba montażowa, tj.: 

- oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz 

      z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, 

-     pomiary rezystancji uziemień, 
 -    sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 

b)Na podstawie oględzin wykonanej linii kablowej dodatkowej ochrony  przeciwporażeniowej 

należy sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i niniejszymi  

wymaganiami. 

 W szczególności należy sprawdzić : 
- prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, 

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych 

      połączeń i przyłączeń, 
-    oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 

- prawidłowość umocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  

      oraz ich połączeń z linią kablową nn. 

 
5.1.6. Próby montażowe 



 
1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca  

zobowiązany jest do   przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia  

jakości wykonanych robót  wraz z dokonaniem potrzebnych  badań i pomiarów (prac 

 regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym  uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych 

 przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 

 Zakres  prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem.  

2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 

 udokumentowane  odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. 

 podstawę odbioru robót oraz  podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 

 rozruchowych. 

3. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 

a)pomiar rezystancji izolacji linii kablowej nn 
Pomiary rezystancji izolacji dla kabli nn należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu 

nie mniejszym niż 2,5kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. 

Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza niż: 
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303, 

- 50 MΩkm dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napięciu 

znamionowym powyżej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych. 

b)sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 

c)sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 

4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

 

5.1.7. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
 
1.Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być  
  dokonywana  we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania,  

  a skończywszy na  rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. 

  Koordynacją należy objąć również projekty organizacji    budowy i robót, ogólne  

  harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji. 

       Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy –  

 przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. 
2.Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia  

  i zakończenia  poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak  

  uzgodniony, aby zapewniał  prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych,  

  a równocześnie umożliwiał  technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót  

  specjalistycznych ( w tym i  elektrycznych ). 

 Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania 

       szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i zapewnia odpowiedni 

system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do przeprowadzenia badań . 
 

6.2 Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 



 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

6.3 Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostki obmiarów robót : 
1m  -   dla układania kabli, rur 

1m   -  dla wykonania uziemień ( bednarka, pręty ) 

1kpl./1szt. -  dla osprzętu kablowego 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi SST-00.00.00.  pkt. 8 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.    Normy 

� PN–76/E-05125        Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
� SEP-E-004      Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

        Projektowanie i budowa.     
� SEP-E-0001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

     Ochrona przeciwporażeniowa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST-E-02.03.00.  STACJA TRANSFORMATOROWA SN/NN  
CPV 45232221-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania  

dotyczące wykonania stacji transformatorowej SN/NN wraz z transformatorem SN/nn w ramach 

budynku Centrum Akwakultury i Inzynierii Ekologicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie, ul. Warszawska, dz. nr 75, obr. 110. 
 
1.2 Zakres stosowania  SST  
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  SST 
Roboty których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające budowę stacji 

transformatorowej SN/NN celem zasilania wymienionego obiektu, zgodnie z punktem 1.1. zgodnie  

z projektem technicznym. 

1.4  Określenia podstawowe. 
 

Stacja transformatorowa  – jest to zespół urządzeń znajdujacych się we wspólnym pomieszczeniu lub 

we wspólnym ogrodzeniu wraz z urządzeniu pomocniczymi i budynkami, których głównych zadaniem 

jest przetwarzanie albo rozdział energii elektrycznej. 

Rozdzielnia – jest to wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z urządzeń 
rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napięcia znamionowego 

Transformator rozdzielczy – jest to urządzenie elektryczne służące do przetwarzania energii 

elektrycznej, najczęściej o napięciu wyższym na napięcie niższe przy tej same częstotliwości. 

Uziemienie – połączenie części uziemianych (części czynnej, części przewodzącej dostępnej, części 

obcej) z ziemią. 
Uziom - przedmiot metalowy pogrążony w gruncie lub w betonie umieszczonym w gruncie. 

Przewód uziemiający – przewód łączący część uziemioną z uziomem  

Zacisk probierczy – umożliwia odłączenie uziomu od części uziemionej dla ułatwienia pomiaru 

rezystancji uziemienia 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Bezpieczniki topikowe – zabezpieczają przed przetężeniami, przede wszystkim przed skutkami zwarć. 
Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika wpływają wszystkie jego części składowe, ale decydujący 

wpływ mają: topik, gasiwo, i korpus wkładki. 

2. MATERIAŁY                                                                                                                
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  SST– 00.00.00 - ’’Wymagania ogólne’’  

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora. 

2.1     Stacja transformatorowa typu MRw-b.                                                                                                                        

Na kontenerową stację transformatorową typu MRw-b 20/630 składają się następujące urządzenia i 

materiały: 

 

2.1.1. Obudowa betonowa z wewnętrznym korytarzem obsługi 



- dwa monolityczne elementy z betonu zbrojonego i wibrowanego: 

fundament a zarazem szczelna misa olejowa; 

bryła główna z rozdzielnicami ŚN i nN; 

- dach betonowy malowany wg. palety RAL; 

- komora transformatorowa przystosowana do transformatora o mocy max. 400 kVA; 

- elewacja rodzaj i kolor tynku według palety firmy CERESIT; 

- drzwi i kraty wentylacyjne-aluminiowe, malowane farbą proszkową według palety RAL; 

- gabaryty zewnętrzne stacji (dł. x szer. x wys.) 4200 x 2350 x w zależności od rodzaju dachu [mm]; 

- wagi poszczególnych elementów stacji; bryła główna – 18 500 kg; fundament - 10 500 kg;  

- obsługa rozdzielnicy SN i nN - wewnętrzna (z wewnętrznym korytarzem); 

- wewnętrzna instalacja oświetleniowa; 

- wewnętrzna instalacja uziemiająca. 

- zamontowany wentylator wyciągowy w drzwiach komory transformatorowej; 

 

2.1.2. Rozdzielnica średniego napięcia typu Rotoblok – 2 polowa 

- Pole transformatorowe typu RT1 nr 2 

- rozłącznik typu GTR 2V 24.06.16. z uziemnikiem dolnym, podstawy bezpiecznikowe,  

- napęd ręczny zasobnikowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu, wyzwalacz DWN; 

 
2.1.4. Pole liniowe typu RL1 nr 1 

Rozłącznik typu GTR 2 24.06.16. z uziemnikiem dolnym, napęd ręczny zasobnikowy, blokada drzwi, 

tor szynowy Cu, sygnalizacja obecności napięcia. 

 

2.1.5. Rozdzielnica niskiego napięcia typu RN-W/EFEN produkcji ZPUE S.A. Włoszczowa  

Zastosowana aparatura: 

- rozłącznik główny INP 1600A-szt.2 

- rozłącznik INP 1250 A-1 szt. 
- pole odpływowe rozłącznik bezpiecznikowy 2xARS3 3-6-M- szt. 1 
- pola odpływowe rozłącznik bezpiecznikowy ARS-400A - szt. 4 
- pomiar półpośredni - (analizator PM 710 "Schneider Electric" ) – szt. 1; 

2.1.6. Pozostałe urządzenia i aparaty elektroenergetyczne: 

- transformator 15/0,4kV; Sn=400kVA; uz%=4,5%; Dyn5 prod. "ABB" 

- bateria kondensatorów KM 140 o mocy 100/10kVar 

- kabel łączący rozdzielnicę SN z transformatorem typu 3x YHAKXS 1x70mm
2 

+ kpl. głowic–1kpl; 

- kabel łączący rozdzielnicę nN z transformatorem typu 4 x (2 x YKY 1 x 240 mm 
2
) – 1kpl; 

- przepusty kablowe produkcji ZPUE dla kabli SN i nN - kpl.; 
- wkładka bezpiecznikowa SN – szt. 3; 
- głowice kablowe do pola liniowego; 
- wkładki bezpiecznikowe nN; 

- bednarka stalowa ocynkowana FeZn 50x4 

2.1.7. Pozostałe wyposażenie stacji: 

- sprzęt BHP i p. poż.,  
- wskaźnik przepływu prądu zwarcia; 

- orynnowanie dachu; 

2.3. Źródła uzyskania materiałów  
 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań. Inspektor maże dopuścić tylko te materiały, które posiadają; 
 – certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych  oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 



 – deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikacją 
określoną, które  spełniają wymogi SST.    

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
            i właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie –zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji robót 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące projektowanej stacji typu MRw-b. 

5.2.1. Posadowienie stacji. 



Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu pod fundament.  

W wykonanym wykopie należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć do niego przewody 

uziemiające, które będq podłączone do stacji. Pod fundamentem należy wykonać 
podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 200 mm. Należy zwrócić szczególną 
uwagę aby powierzchnia podsypki była wypoziomowana. 

Na tak przygotowane miejsce należy ustawić misę fundamentów stacji. Na posadowiony 

fundament stacji ułożyć pojedynczą warstwę taśmy uszczelniającej. Należy zwrócić uwagę 
aby taśma uszczelniająca nie nakładała się na siebie (aby nie była ułożona podwójnie), może 

to spowodować przedostawanie się cieczy do wnętrza stacji. Podczas układania taśmy 

uszczelniającej, nie należy jej rozciągać, może to spowodować jej uszkodzenie lub 

deformację. Na tak przygotowany fundament należy równo ustawić bryłę główną stacji, a 

następnie dach. 

Stacja instalowana bezie w gruntach wilgotnych dlatego fundament dodatkowo należy 

zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową, a wokół stacji wykonać system sprawnie 

działających sączków odwadniających. 

Lokalizację stacji ze względu na ochronę p/pożarową należy realizować zgodnie z rozporządzeniem 

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. Nr75,poz.690). 

Wszystkie stacje mogą być zabudowane bezpośrednio przy istniejących budynkach (lub granicach działek) 

przy zapewnieniu ścianom stacji zwróconych w stronę budynku (działki), cech ścian oddzielenia 

przeciwpożarowego (patrz przykłady punkt 11.2) 

Poszczególne przypadki usytuowania stacji należy rozpatrywać indywidualnie i skonsultować się  
z ZPUE SA. 

5.2. Wymagania szczegółowe projektowanej stacji typu MRw-b. 
5.2.1. Wykończenie ścian i dachu. 

Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze białym. 

Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem akrylowym. Wszystkie elementy metalowe 

zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane sq z aluminium lakierowanego proszkowo według palety 

RAL. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej lecz istnieje możliwość wykonania 

według indywidualnych wymagań architektonicznych biorqc pod uwagę wszystkie dostępne środki i materiały 

do wykończenia powierzchni betonowych, jak również połaci i obróbek dachowych. 

 
5.2. Próby montażowe 
 
1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca  

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia  

jakości wykonanych robót  wraz z dokonaniem potrzebnych  badań i pomiarów (prac 

 regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym  uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych 

 przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 

 Zakres  prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem.  

2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 

 udokumentowane  odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. 

 podstawę odbioru robót oraz  podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 

 rozruchowych. 

3. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 

a)pomiar rezystancji izolacji, którą należy wykonać induktorem 2500 V. 

c)sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 

d)sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 

4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

 

 5.3. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
 
1.Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być  
  dokonywana  we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania,  



  a skończywszy na  rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. 

  Koordynacją należy objąć również projekty organizacji    budowy i robót, ogólne  

  harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji. 

  Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy –  

 przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. 

2.Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia  

  i zakończenia  poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak  

  uzgodniony, aby zapewniał  prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych,  

  a równocześnie umożliwiał  technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót  

  specjalistycznych ( w tym i  elektrycznych ). 

 Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania 

       szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i zapewnia odpowiedni 

system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do przeprowadzenia badań . 

6.2 Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

6.3 Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostki obmiarów robót : 
1m   -  dla wykonania uziemień ( bednarka, pręty ) 

1kpl. - dla wykonanych i odebranych złączy kablowych 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi SST-00.00.00.  pkt. 8 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.    Normy 
� PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV 

 

� PN–IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  



                                          przeciwporażeniowa 

� PN–IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed  

                                         prądem  przetężeniowym 

� PN– IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
                                           wyposażenia  elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

� SEP-E-0001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.Ochrona przeciwporażeniowa. 
�  

SST-E-02.04.00.  AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 
CPV 31121000-3 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania  

dotyczące wykonania agregatu prądotwórczego w ramach Budynku Pawilonu Łóżkowego na terenie 

Centrum Akwakultury i Inzynierii Ekologicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  

ul. Warszawska, dz. nr 75, obr. 110 

 

1.2 Zakres stosowania  SST  
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  SST 
Roboty których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające budowę stacji 

transformatorowej SN/NN celem zasilania wymienionego obiektu, zgodnie z punktem 1.1. zgodnie  
z projektem technicznym. 

1.4  Określenia podstawowe. 
 

Agregat prądotwórczy  – jest to zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej dla 

różnych potrzeb i jest wykorzystywany w terenie, gdzie nie ma żadnych innych źródeł zasilania bądź, gdy 

jest awaria lub przeciążenie zakładowej sieci rozdzielczej. 

Uziemienie – połączenie części uziemianych (części czynnej, części przewodzącej dostępnej, części 

obcej) z ziemią. 
Uziom - przedmiot metalowy pogrążony w gruncie lub w betonie umieszczonym w gruncie. 

Przewód uziemiający – przewód łączący część uziemioną z uziomem  

Zacisk probierczy – umożliwia odłączenie uziomu od części uziemionej dla ułatwienia pomiaru 

rezystancji uziemienia 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Bezpieczniki topikowe – zabezpieczają przed przetężeniami, przede wszystkim przed skutkami zwarć. 
Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika wpływają wszystkie jego części składowe, ale decydujący 

wpływ mają: topik, gasiwo, i korpus wkładki. 

2. MATERIAŁY                                                                                                                
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  SST– 00.00.00 - ’’Wymagania ogólne’’  

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora. 



2.1     Agregat prądotwórczy 100kVA  .                                                                                                                         

Na zespół prądotwórczy (agregat) składają się podstawowe urządzenia i materiały tj.: 

- agregat pradotwórczy o mocy znamionowej 100kVA w wersji wyciszonej ze startem automatycznym 

- Dodatkowy dwupłaszczowy zbiornik paliwa z układem podgrzewu scieżki paliwowej 

- Układ dotanku do dodatkowego zbiornika paliwa 

2.3. Źródła uzyskania materiałów  
 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań. Inspektor maże dopuścić tylko te materiały, które posiadają; 
 – certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych  oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 – deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikacją 
określoną, które  spełniają wymogi SST.    

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
            i właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie –zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

             w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

             i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 



 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

             i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. 
 Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca 

6. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego o 
parametrach technicznych opisanych w Specyfikacji technicznej . 
- transport do siedziby zamawiającego, 

- posadowienie i zakotwienie agregatu w gniazdach fundamentu, 

- wykonanie linii kablowych na trasie agregat prądotwórczy – rozdzielnia niskiego napięcia 

- podłączenie agregatu do przygotowanej instalacji elektrycznej, wraz z przeprowadzeniem niezbędnych 

prób i testów, 

- dostawa i montaż rezerwowego zbiornika paliwa ( łączna pojemność zbiorników paliwa winna 
zabezpieczyć minimum 72h pracy agregatu przy 100% obciążenia) 
- wykonanie instalacji paliwowej, automatyczne uzupełnianie zbiornika podstawowego z zbiornika 

rezerwowego. 

- uruchomienie urządzenia. 

- opracowania dokumentacji technicznej instalacji agregatu , 

- przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim,  

- przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia i eksploatacji dostarczonego agregatu  

Warunkiem dodatkowym wzięcia udziału w przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach 

instalacji przedmiotu zamówienia potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez Dział 

Techniczno-Eksploatacyjny Zamawiającego. 

7.   WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Wymagany okres realizacji zamówienia:  60 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Warunki płatności : przelewem 30 dni od daty otrzymania faktury. 
 

5.3.2. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy  którzy spełniają następujące warunki: 

a)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy      

     nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
     - prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym    

       zamówieniem; 

     - nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskali   

       przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub    

       wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu; 

     - spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada     

       2006 ( Dz.U.213 poz.1568) 

b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym i  osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

     - wykonywali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie   

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy    

odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia; 
( minimum 3 dostawy agregatów  wraz z montażem o mocy minimum 100 kVA ) szczegóły dział IV pkt 

1.3 ppkt 4 SIWZ 

c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

d)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykluczenia Wykonawców dokonane zostaną zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy pzp.   



Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie 

spełnia w następujący sposób: 

    - Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał  czy dokumenty te   

      potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, 

    - w przypadku , gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych   

      przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony, 

    - w przypadku , gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach   

      złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony 

 

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WARUNKI SKŁADANIA OFERT. 
 
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 
8.1. Wypełniony szczegółowo formularz oferty, część……. SIWZ 

8.2. Dokumenty jakie składa Wykonawca w celu potwierdzenia wiarygodności prawnej, finansowej i 

technicznej oraz w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego: 

 

Dane dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej wykonawcy: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania Wykonawca odpowiada 

przedmiotowi zamówienia oraz wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności 

prawnych w imieniu Wykonawca, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

2) Oświadczenie z art. 22 ust 1 Prawo Zamówień Publicznych oraz, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 

29.01.2004 r. z póź. zm.  

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

potwierdzających odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonywania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym: minimum trzech  dostaw i 
uruchomień zespołów prądotwórczych wraz z dodatkowymi układami paliwowymi- 
zewnętrznymi zbiornikami paliwa i układami automatycznego dotanku o mocach 
maksymalnych minimum 100 kVA,, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz 

załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie 

5) Świadectwa kwalifikacyjnego uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 

sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie: montażu i kontrolno - pomiarowym dla 

urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1000V oraz zespołów prądotwórczych do 1MW lub 

więcej (za zgodność z oryginałem) 

6) Szczegółowe karty katalogowe: całego zespołu prądotwórczego, producenta silnika, producenta 

prądnicy w języku polskim .(w przypadku kart w innym języku przetłumaczone na język polski 

przez tłumacza przysięgłego) 

7)  W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego posiadania przez wykonawcę 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy następujących 
dokumentów: 

      a) UPRAWNIEŃ ELEKTRYCZNYCH - Minimum 1 osoba wykonująca zlecenie powinna 
posiadać aktualne niezbędne uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji „E” oraz 
dozoru „D” agregatów prądotwórczych o mocy minimum 100kVA  lub więcej, 
poświadczone za zgodność z oryginałem. 



            b) UPRAWNIEŃ- Osoba/osoby wykonujące projekty elektryczne lub budowlane powinny 
posiadać uprawnienia do projektowania w zakresie sieci instalacji i urządzeń 
elektrycznych oraz elektroenergetycznych i budowlanych oraz aktualny wpis do izby 
projektanckiej poświadczone za zgodność z oryginałem. 

c)  Firma wykonująca zlecenie musi posiadać kierownika robót w zakresie prac 
elektrycznych z uprawnieniami w tym zakresie oraz z odpowiednim wpisem do 
odpowiedniej izby potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

d)  Firma wykonująca zlecenie musi posiadać kierownika robót w zakresie prac 
budowlanych z uprawnieniami w tym zakresie oraz z odpowiednim wpisem do 
odpowiedniej izby potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

             - uwaga należy przedstawić listę tych osób oraz oświadczenie, czy powyższe osoby są    
pracownikami wykonawcy czy tez będą wynajęte. 

7) 7.12.Wykonawca powinien dołączyć deklarację zgodności CE wystawiona przez producenta 
oferowanego zespołu prądotwórczego.,oraz świadectwo badania typu Urzędu Dozoru 
Technicznego dla  zbiornika paliwa zgodnie z przepisami krajowymi.. 

 

8) Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej (zgodnie z pkt I.1 części A). 

 
3. Projekt umowy zaparafowany (wypełniony) przez upoważnioną do reprezentacji wykonawcy osobę 

(osoby). 

UWAGI: 
• dokumenty z pkt. 1.3.1- 1.3.6 (7) mogą być przedstawione w formie oryginałów albo czytelnych 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
• oferty muszą spełniać warunki formalne:  właściwy sposób reprezentacji zgodny z właściwym 

wypisem z rejestru,  

• złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów powoduje 

wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art.24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

2. Warunki dodatkowe 
      1) Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako lider konsorcjum.   

 

      2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.      
 
3) Cena określona przez Wykonawcę, obowiązywać będzie w okresie trwania umowy i nie będzie 

podlegała zmianom z wyjątkiem odpowiednich przypadków określonych w umowie. 

 

4) Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

5) Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem oraz będzie podpisana przez umocowanego przedstawiciela ( przedstawicieli ) 

wykonawcy,  trwale połączona ( zszyta  dowolną techniką biurową), celem uniemożliwienia 

samoczynnej  dekompletacji podczas pracy komisji. 

 

6)  Winny być podpisane wszystkie strony formularza oferty, a także wszystkie załączniki do oferty, 

przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.  

 

7) Miejsca, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów będą parafowane przez osobę 
(osoby) upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.  

 

8) Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych  

            dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
 

      9)  Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami należy kolejno   



           ponumerować. 
     

10)  Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która: 

będzie zaadresowana na Zamawiającego - MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY  

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44, 10-045 OLSZTYN 

• będzie posiadać oznaczenia: 

      „Przetarg nieograniczony - przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem agregatu 
prądotwórczego.”   
• poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby 

można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

 

11)  Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych, budynek administracji pok…. 

       ………………………………………………… w terminie ………………………… do godz. 
 
12)  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną odesłane    

       wykonawcom bez otwierania. W przypadku przesyłania oferty pocztą, będzie się ją uważać za   

       złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego.    

       Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy. 

 
13)  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,   

       że  Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed    

       terminem składania ofert określonym w pkt. 10. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub   

       wycofanie zostanie przygotowane i opieczętowane i oznaczone jak w pkt. 10, a koperty będą   
       dodatkowo oznaczone napisem “Zmiana’ lub “Wycofanie”.  

 

14)  Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania   

       ofert. 

 

15)  Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień       
       uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego  i   

       polegających na rozszerzeniu dostawy w trybie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia   

       2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 16)  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

  

 17)  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

9.   DOKUMENTACJA  OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

9.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty: 

a) Instrukcję dla wykonawców,  

b) Projekt umowy 

c) Formularz oferty 

d) Specyfikacja techniczna  

 
Dokumenty 1.2 oraz 1.3 powinny zostać wypełnione przez wykonawcę ściśle według warunków i 

postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian 

przez wykonawcę.  
 

9.2. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się w godz. 8.00 do 14.00 z wykonawcami są: 
• …………………………. -  w sprawach formalnych          -  tel.  
• ……………………………… w sprawach merytorycznych  -  tel.  

10.  DODATKOWE INFORMACJE  ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy   

     przekazują faksem lub drogą elektroniczną.  



     faksem:  

lub na adres e-mail: 

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji I        

Istotnych Warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i 

skierowane na nr faksu:  

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi i zamieści je na stronie internetowej WWW……….. 
,chyba że pytanie wpłynęło na mniej niż 6 dni  przed upływem terminu składania ofert. 

3.  Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia zostaną udostępnione na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, 

jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, 

zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 

będą podlegały nowemu terminowi. 

7. Okres wiązania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 

 
 
11. OTWARCIE  OFERT  I SPOSÓB  ICH  OCENY 
1.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności wykonawców, którzy zechcą   
     przybyć …………..2008 r. o godz. … do sali konferencyjnej w budynku administracji szpitala pok.1      

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców 

a także informacje dotyczące ceny oferty.  
 Koperty oznaczone napisem “Wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej    

 kolejności. Koperty wewnętrzne wykonawców którzy złożyli wycofanie nie będą otwierane. 

 

2.  Przy wyborze oferty  Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

 

A.   Cena   100 % wagi 

 
Oceny ofert dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Wielospecjalistycznego 

Szpitala Powiatowego im.dr B.Hagera w Tarnowskich Górach 

Punktacja za cenę będzie się odbywać wg zasady: 

                                                                       Cmin 

Cof = -------- x Wc x 10   

                                                                        C 

Cof    -  ilość punktów uzyskanych za cenę, 
C     - cena podana przez wykonawcę, 
Cmin - najniższa cena, 

Wc   - waga kryterium ceny; 

    
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna 

oferta nie podlegająca odrzuceniu. 



 

4. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 

w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, oraz została uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyska największą ilość 
punktów. 

 

5. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 

publicznych na stronie internetowej: WWW………. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego 

 

6. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż w ósmym dniu od dnia 

dostarczenia zawiadomienia o wyborze oferty. 

 

7. Zamawiający może unieważnić przetarg na dany pakiet, jeżeli zaistnieją warunki określone w art. 

93.ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

8. Zamawiający nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może  

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4. 

 

 

12. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 
 

Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia . 

 

13. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 
 

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zasad udzielania zamówień, przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tejże Ustawy. 
 

• Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za 

wniesiony z chwila, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego 

treścią. Zamawiający dopuszcza składanie protestów jedynie droga pisemną. 
      Zamawiający, zgodnie z art.183 ust.1,  rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie 10    

      dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 

 

 

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 

ZATWIERDZIŁ, dnia…………………………………



.............................................. 

   (nazwa Wykonawcy) 

                                                 OFERTA 
 

 (nazwa i adres 

zamawiającego) 

 

Nawiązując do ogłoszenia o  postępowaniu  w sprawie udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, dotyczącego dostawy wraz z montażem agregatu prądotwórczego, 
oferujemy zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia :  

 

cena netto ........................................ zł + VAT w kwocie ........................................  zł =  

cena brutto ..............................................zł 

słownie...................................................................................................................... zł, 

 

 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni. 

3. Oświadczamy, że zawarty w opisie warunków zamówienia projekt umowy  został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

określanych w nim warunkach w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze naszej oferty  przez Zamawiającego. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) .......................................................................................................................................................

............ 

2) .......................................................................................................................................................

............ 

3) .......................................................................................................................................................

............ 

4) .......................................................................................................................................................
............ 

5) .......................................................................................................................................................

............ 

6) …………………………………………………………………………………………………

…………………… 

7) …………………………………………………………………………………………………

…………………… 

8) …………………………………………………………………………………………………

…………………… 

9) …………………………………………………………………………………………………

…………………… 

10) …………………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

 

 

.................................dnia.......................                       ........................................................ 

                         podpis pełnomocnego przedstawiciela 

 

 

 


