Szczegółowa specyfikacja techniczna dotycząca robót elektrycznych przy budowie budynku
zaplecza socjalnego w Kurowie działka 63/73

SPIS TREŚCI.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu:

„Budowa budynku zaplecza socjalnego w Kurowie działka 63/73- instalacje elektryczne
wewnętrzne ”.





WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
GRUPA
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.
45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
KATEGORIA
45315100-9
Instalacyjne roboty elektryczne.
45315600-4
Instalacje niskiego napięcia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDOWLANE ROBOTY ELEKTRYCZNE

E-00
WYMAGANIA OGÓLNE
CPV – 45000

1. WSTĘP.
Nazwa zamówienia:

Budowa budynku zaplecza socjalnego w Kurowie działka 63/73 - instalacje
elektryczne wewnętrzne

Inwestor:

Gmina Choczewo
84-210 Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17.

Kategorie robót:

45315100-9
Instalacyjne roboty elektryczne.
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach „Budowy budynku zaplecza socjalnego w Kurowie
działka 63/73 – instalacje elektryczne wewnętrzne ”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4. Określenia podstawowe.
1) Obiekt budowlany- należy przez to rozumieć:
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 obiekt małej architektury;
2) Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
3) Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek o
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
4) Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczenie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość użytkową.
5) Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
6) Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice,

kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
7) Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
8) Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
9) Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
10) Urządzenie budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy,
ogrodzenia, palce postojowe i place pod śmietniki.
11) Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
12) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
13) Pozwolenie na budowę – należy prze to rozumieć decyzję administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
14) Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu – także dziennik montażu.
15) Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
16) Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,
 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
17) Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
18) Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
19) Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
20) Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z
2000r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).
21) Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
22) Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
23) Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
24) Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

25) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
26) Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
27) Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.
28) Materiał – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót , zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
29) Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
30) Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
31) Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczna będącą autorem
dokumentacji projektowej.
32) Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robót budowlanych.
33) Część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
34) Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
35) Grupa, klasa, kategoria robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2072/2004 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. U. Nr 202 z 02.09.2004
r.)
36) Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
37) Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
38) Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
39) Norma europejska – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie’’ (EN)
lub ,,dokumenty harmonizacyjne’’ (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
40) Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalający
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

41) Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
42) Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
43) Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym
pełnomocnictwie ( zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach ).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację
projektową wraz z ST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. W dokumentacji projektowej stadium Projektu
Wykonawczego rozwiązano wszystkie główne zagadnienia pozwalające na wykonanie zakresu prac objętego
dokumentacją.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jak zawarte były by w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w ,,Ogólnych Warunkach Umowy’’.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a zarzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową
lub ST i mają wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, wykona, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe drogi dojazdowe, zaplecze placu budowy, zabezpieczy we własnym zakresie energię elektryczną,
wodę i łączność jak również obsługę geodezyjną w trakcie robót i powykonawczą, urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1. lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych,
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczaniem terenu, zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,
 możliwością powstania pożaru.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego, a w szczególności:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. – w sprawie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz
programu szkolenia w zakresie użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1998 r.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. – w
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z dnia 14
listopada 2003 r.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. – w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z
dnia 21 kwietnia 2004 r.).
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska oraz będzie unikać i uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego działania. Zgodnie z ustawą o odpadach oraz ww. Rozporządzeniami
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację,
transport, składowania i utylizację, oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie
przepisów, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody dotyczące
składowania i utylizacji. Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, składowania i utylizacji
odpadów powinny być uwzględnione w cenie ofertowej.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY.
2.1. Rodzaje.
Do realizacji zadania przewiduje się użycie materiałów wyłącznie zastosowanych w dokumentacji projektowej,
spełniających określone prawem standardy. Zastosowanie zestawów rusztowań, przęseł do zabezpieczenia
terenu budowy (ogrodzenia, znaki) również określone prawem standardy.
2.2. Wymagania.
Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom określonym w
przepisach szczegółowych oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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.
2.4. 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 właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie wszelkiego rodzaju rusztowania niezbędne do wykonania
całości zadania, ich utrzymanie, przestawienie i rozbiórkę i nie podlega to odrębnej zapłacie.
Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, lub
grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2. Sprzęt do realizacji zadania.
Do realizacji zadania może być użyty sprzęt, który pod względem typu i ilości Wykonawca dostosuje do
rodzaju prowadzonych robót i uzyska akceptacje Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków
transportu zostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z umową, dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca w efekcie końcowym robót zapewni pełną funkcjonalność wykonanych instalacji elektrycznych
w budynku zaplecza socjalnego w Kurowie działka 63/73 – instalacje elektryczne wewnętrzne ”.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w przepisach szczegółowych. Polecenia Inspektora nadzoru 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. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja
projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczna,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, sprawdzanie urządzeń
itp.) podczas wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel.
6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja
określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenia dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy wpisać należy w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów,
- inne istotne informacje o przebiegu robót,
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub
w ST.
[3] Deklaracje zgodności.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 do 3 następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości
robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w katalogach KNR
oraz KNNR. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru tych robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).
8.4.1. Wymagania ogólne.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające
lub zamienne),

protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,
protokoły odbiorów częściowych,
ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości,
8. rysunki na wykonanie robót towarzyszących.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
3.
4.
5.
6.
7.

8.5.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji i jest dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz narzutami,
- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowanie ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT,
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi
zmianami).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi
zmianami).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2084).

10.2. Rozporządzenia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz tryb ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2003r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

E-01
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
CPV – 45300

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1.1. Wstęp.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) zawiera zbiory wymagań w zakresie
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót
elektroinstalacyjnych.
1.2. Przedmiot i zakres robót.
Przedmiotem robót budowlanych instalacyjnych w zakresie branży elektrycznej jest wykonanie instalacji
elektrycznej wewnętrznej w budowanym budynku zaplecza socjalnego w Kurowie działka 63/73 . Niniejsza
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
 montaż opraw oświetleniowych oraz włączników i gniazd
1.3. Informacje o placu budowy.
Budowy budynku zaplecza socjalnego w Kurowie działka 63/73 – instalacje elektryczne wewnętrzne ”.
Zasilanie w energię elektryczną obiektu jest wykonane z istniejącego złącza kablowego
1.4. Dokumenty odniesienia.















Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.98. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679
i Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.04. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.02 w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.03 w sprawie zasadniczych
wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.01.04 w sprawie metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172).
PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-EN-12464-1 – Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń.
PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi

1.5. Zakres odpowiedzialności wykonawcy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją budowy i
specyfikacją techniczną. Wykonawca winien zapoznać się z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zamieszczoną w projekcie budowlano-wykonawczym oraz sporządzić „plan bioz”. Wykonawca przed
przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Uczestnicy
procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach
pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

1.6. Określenia podstawowe.
1) Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.
2) Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
3) Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
4) „Plan bioz" - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
5) Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia
tych zagrożeń.
6) Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
7) Dokument odniesienia - rozumie się przez to Polską Normę lub aprobatę techniczną.
8) Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu - zharmonizowana norma europejska wyrobu
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uznana przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi.
9) Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający,
że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną;
10) Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

11) Instalacja elektroenergetyczna – linie elektroenergetyczne w których są zastosowane przewody gołe,
izolowane lub szynowe, ułożone na stałe w pomieszczeniach lub na zewnątrz pomieszczeń, wraz z
rozdzielnicami, tablicami, osprzętem, ochroną przeciwporażeniową oraz konstrukcjami wsporczymi,
mocującymi i osłonami.

12) Instalacja odbiorcza – instalacja elektroenergetyczna znajdująca się za rozliczeniowym układem
pomiarowym służącym do rozliczeń między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w razie braku
układu pomiarowego – za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalację
odbiorcy od strony zasilania.

13) Obwód – końcowy odcinek instalacji elektroenergetycznej począwszy od ostatniego zabezpieczenia.
14) Złącze – urządzenie elektroenergetyczne w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o
napięciu znamionowym 1kV i niższym z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wewnętrznej linii zasilającej.

15) Wewnętrzna linia zasilająca – linia przedlicznikowa łącząca instalację odbiorczą ze złączem
bezpośrednio lub za pośrednictwem głównej rozdzielnicy.
16) Przewód roboczy – przewód fazowy przy prądzie przemiennym, przewód dodatni lub ujemny przy
prądzie stałym oraz przewód zerowy (neutralny).
17) Przewód ochronny – przewód stanowiący element zastosowanego środka dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej, który nie podlega obciążeniu prądem roboczym.

18) Ułożenie przewodów po wierzchu – ułożenie przewodów na ścianach , sufitach i konstrukcjach.
19) Ułożenie przewodów w kanale – ułożenie przewodów w kanale wykonanym w ścianie, stropie, podłodze
albo w ziemi, przeznaczonym do układania przewodów i kabli, nie przystosowanym do poruszania się
obsługi w jego wnętrzu.

20) Układ pomiarowy – układ składający się z licznika lub zespołu liczników energii elektrycznej w
połączeniu z z urządzeniami pomocniczymi (np. przekładniki prądowe i napięciowe, urządzenia sterujące),

służących do pomiaru energii elektrycznej lub pomiaru i kontroli pobierania energii elektrycznej w danym
punkcie układu elektroenergetycznego.

21) Rozliczeniowy układ pomiarowy – układ pomiarowy, którego wskazania lub zapisy stanowią podstawę
do rozliczeń finansowych.
22) Kontrolny układ pomiarowy – układ pomiarowy, którego wskazania lub zapisy służą do sprawdzenia
przepływu energii elektrycznej przez poszczególne grupy i rodzaje odbiorników.

23) Bezpośredni układ pomiarowy – układ pomiarowy, w którym obwody prądowe liczników są włączone
bezpośrednio w obwód objęty pomiarem, a obwody napięciowe liczników zasilane są napięciem obwodu
objętego pomiarem.

24) Półpośredni układ pomiarowy – układ pomiarowy w, w którym obwody prądowe liczników zasilane są
poprzez przekładniki prądowe zainstalowane w obwodzie objętym pomiarem, a obwody napięciowe
liczników zasilane są napięciem obwodu objętego pomiarem.
2. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW.
2.1. Wymagania ogólne.
Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane "znakiem budowlanym – B” lub znakiem CE. Znakiem B
oznaczane są wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z
dokumentem odniesienia została potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodności lub deklaracji
zgodności. Zgodność wyrobu z właściwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna być
potwierdzona oceną zgodności wyrobu dokonaną przez producenta z udziałem lub bez udziału strony trzeciej
(jednostek certyfikujących, laboratoriów). Producent, który dokonał oceny zgodności i wydał dla niego
deklarację zgodności z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną ma prawo do oznakowania wyrobu
znakiem CE.
2.2. Zastosowane materiały.
Do wykonania instalacji elektrycznej zastosowano następujące materiały:
 tablice rozdzielcze podtynkowe o IP-30; 500V, 63A, II klasie izolacji wyposażone w typowy systemowy
osprzęt modułowy 18,5mm do montażu na szynie TH 35x7,5,
 oprawy oświetleniowe – ogólne,
 kable 1kV i przewody elektryczne750V,
 rury ochronne typu Arot,
 rury elektroinstalacyjne typu RVS i RVKL,
 łączniki i osprzęt elektroinstalacyjny.
Szczegółowe zestawienia materiałów patrz dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.
3. SPRZĘT I MASZYNY.
3.1. Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót należy stosować podstawowe elektronarzędzia takie jak wiertaki, młoty elektryczne
i bruzdownice. Urządzenia te muszą być sprawne technicznie oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń osobom nieuprawnionym. Pracowników obsługi należy
przeszkolić. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi
powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Maszyny i inne
urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
3.2. Sprzęt i maszyny zalecane do wykonania robót.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
 spawarki elektryczne,
 pomosty montażowe i pomosty robocze,
 wibrator powierzchniowy do zagęszczania podsypek i zasypów,





bruzdownice i młoty udarowe,
wiertarki, szlifierki kątowe
stół warsztatowy wyposażony w imadła, uchwyty i dociski
4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogólne.
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektroenergetycznych powinna nastąpić dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Zaleca się, aby
materiały dostarczać bezpośrednio przed montażem. Pomieszczenia magazynowe powinny być suche,
zamykane oraz powinny zabezpieczać materiały od wpływów zewnętrznych warunków atmosferycznych.
Składowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych powinno odbywać się w warunkach
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Środki i
urządzenia transportowe powinny być odpowiednio dostosowane do transportu materiałów, elementów,
konstrukcji lub urządzeń. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed samoczynnym
przemieszczaniem, nadmiernymi wstrząsami lub drganiami. Załadunek i rozładunek materiałów o dużej masie
lub znacznych gabarytach należy przeprowadzać za pomocą dźwigów, wózków widłowych lub pomostówpochylni. Aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować tak, aby nie uszkodzić powłok
izolacyjnych, lakierniczych, osłon, zamków itp. Końcówki wszystkich rodzajów kabli powinny być
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na budowę wyroby i materiały
nowe, zgodne z wymaganiami określonymi w projekcie, odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm
i przepisów. Z materiałami należy dostarczyć stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak również
karty gwarancyjne. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności, jakości wykonania
oraz stwierdzić brak uszkodzeń.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne.
Dla realizacji robót instalacyjnych branży elektrycznej należy ustanowić kierownika robót o odpowiednich
kwalifikacjach. Kierownik robót powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzić objęcie swej funkcji.
Zapisy w dzienniku powinny być prowadzone na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis powinien być
opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego
oraz nazwy reprezentowanej instytucji.
Przed rozpoczęciem robót elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem oraz
protokolarnie przejąć front robót od wykonawcy generalnego. Roboty branży elektrycznej należy
skoordynować z robotami budowlanymi.
5.2. Oświetlenie.
Oprawy oświetleniowe przed zamontowaniem należy sprawdzić wizualnie na okoliczność uszkodzeń
mechanicznych. Dodatkowo zaleca się podłączyć je do sieci i sprawdzić ich działanie. Typy opraw oraz sposób
rozmieszczenia zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej. Oświetlenie sterowane będzie
lokalnie łącznikami zabudowanymi w pomieszczeniach.
5.4. Montaż osprzętu.
Łączniki instalacyjne montować na wysokości 1,4 m od podłogi. W miejscach, gdzie skumulowane są gniazda
i wyłączniki osprzęt montować w ramkach wielokrotnych pod tynkiem.
5.7. Ochrona przeciwporażeniowa.
Zgodnie z wtp układ pracy sieci zasilającej (typ uziemienia systemu ) - TT.
Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) projektuje się dla układu sieciowego
TT urządzenia w II klasie ochronności oraz o izolacji równoważnej. Środek ten ma na celu zapobieżenie
pojawieniu się niebezpiecznego napięcia na częściach przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w
przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej.
W związku z przyjętym systemem w linii zasilającej oraz w instalacji odbiorczej należy izolować przewód
neutralny (zerowy) N względem ziemi oraz uziemionej szyny ochronnej PE. Wszystkie części przewodzące

dostępne na których może się pojawić napięcie niebezpieczne, należy połączyć przewodami ochronnymi PE
ze zbiorczą szyną uziemiającą PE tablicy TR.
W linii zasilającej od szafki pomiarowej SP do tablicy TR nie występują elementy podlegające ochronie
(ochrona dodatkowa - dodatkowa izolacja ochronna lub izolacja równoważna). Zaprojektowano tablicę
rozdzielczą w obudowie z tworzywa sztucznego, tj. poliestru (II klasa izolacji).
Dodatkowo zgodnie z przyjętym systemem w linii zasilającej oraz w instalacji odbiorczej zaprojektowano
urządzenia rozdzielcze z osłoną wszystkich części znajdujących się pod napięciem, tj. o stopniu ochrony przed
dotknięciem IP-2X. Projektowaną instalację wewnętrzną odbiorczą od tablicy TR w zależności od warunków
środowiskowych (czasu odłączenia) chronią w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji pomiędzy
przewodem fazowym a przewodem ochronnym PE lub częścią przewodzącą dostępną - wyłączniki
instalacyjne serii S-300. Ochronę przed wystąpieniem nadmiernego prądu różnicowego w obwodach
odbiorczych stanowią grupowe wyłączniki różnicowoprądowe typu P-300 o IN = 0,03A. W instalacji
odbiorczej do przewodu ochronnego PE przyłączyć należy kołki ochronne gniazd wtyczkowych, metalowe
obudowy tablic i urządzeń oraz zaciski ochronne opraw oświetleniowych. Ochroną przeciwporażeniową
należy objąć wszystkie urządzenia posiadające zacisk ochronny (tj. nie zaliczane do II klasy ochronności).
Jako przewód ochronny PE stosować dodatkową 3 i 5 żyłę przewodów kabelkowych.
W związku z przyjętym systemem należy wykonać przewodem E uziemienie głównej szyny wyrównawczej
(uziemiającej) budynku (szyny PE).
Uziemienie robocze przewodu E wykonać przez połączenie do istniejącego uziomu pionowego. Do szyny PE
winny być przyłączone wszystkie metalowe instalacje i konstrukcje występujące w obiekcie. Wartość
rezystancji uziemień nie może przekroczyć 30,0 omów, co gwarantować będzie prawidłową pracę
wyłączników różnicowoprądowych o Idelta N = 0,03A oraz ogranicznika przepięć. Wartość rezystancji
sprawdzić pomiarem.
5.8. Ochrona przeciwprzepięciowa.
Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 oraz RMI z dnia 12.04.02 wymagana jest ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi i łączeniowymi z użyciem ograniczników. Poziom ochrony ogranicznika nie powinien być
wyższy niż II poziom kategorii przepięć, tj. 2,5kV. Ochrona przeciwprzepięciowe oparta została na
zabezpieczeniach firmy „Legrand”.
Budynek zasilany jest za pośrednictwem linii napowietrznej i nie posiada instalacji odgromową. W związku z
powyższym budynek jest narażony bezpośrednio na przepięcia pochodzenia atmosferycznego. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami obiekt wymaga stosowania ochrony przeciwprzepięciowej 1-go i 2-go stopnia
(klasy B i C).
W świetle zaistniałej sytuacji przewiduje się zainstalowanie na tablicy TR ochronników z funkcją 1-go i 2-go
stopnia (klasy B+C). Projektowane urządzenia ochronne produkcji „Legrand” zainstalowane będą na szynach
projektowanych tablic rozdzielczych patrząc od strony zasilania.
6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT.
6.1. Wymagania ogólne.
Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem podlegają kontroli Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakość materiałów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy wg pkt 2.1
specyfikacji oraz na podstawie oględzin zewnętrznych. Jakość robót określa się na podstawie kontroli
poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w specyfikacji technicznej oraz projekcie.
Sprawdzeniem w szczególności należy objąć roboty zanikające i ulegające zakryciu oraz badania wykonanych
instalacji.
Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się w odpowiednich protokołach
oraz w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się dokumenty w postaci aprobat, certyfikatów, deklaracji
zgodności, wyników badań, pomiarów i inne. Do czasu odbioru końcowego dokumenty te przechowuje
kierownik budowy. Z odbioru końcowego sporządza się protokół, do którego należy dołączyć wszystkie ww.
dokumenty.
6.2. Kwalifikacje pracowników wykonawcy.
Do pracy można dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające
brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane jedynie przez pracowników
posiadających aktualne uprawnienia wymagane ustawą Prawo Energetyczne oraz zaznajomieni z instrukcją w
sprawie postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym.
Kwalifikacje i uprawnienia pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
6.3. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej.
Po zakończeniu robót, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzić sprawdzenie odbiorcze
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 i zaprotokołować wyniki.
6.4. Sprawdzenie odbiorcze oświetlenia elektrycznego.
Instalację oświetleniową należy poddać badaniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN-12464-1. Przed
przystąpieniem do badań oprawy poddać wyświeceniu w normalnych warunkach eksploatacyjnych przez ok.
100h. Lampy załączyć co najmniej 0,5h przed wykonywaniem pomiarów.
6.5. Sprawdzenie odbiorcze kabli i przewodów.
6.5.1. Wymagania ogólne.
Linie kablowe należy objąć odbiorami częściowymi, podczas których sprawdzone zostaną elementy
przewidziane do zakrycia. Dotyczy to zwłaszcza sposobu ułożenia kabli. Po zakończeniu robót, a przed
oddaniem kabli do eksploatacji przeprowadzić sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-E-05125 i
zaprotokołować wyniki.
6.5.2. Sprawdzenie ciągłości żył.
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów o
napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają
przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.
6.5.3. Pomiar rezystancji izolacji.
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV, dokonując odczytu po
czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za pozytywny, jeżeli rezystancja izolacji
wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli i przewodów wykonanych wg PN-93/E90401.
6.5.4. Próba napięciowa izolacji.
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub
wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za pozytywny, jeżeli:
- Izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20min, bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego,
napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-93/E/90401.
- Wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 (A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min.
badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100A.
6.6. Instalacja uziomów.
Podczas wykonywania uziomów taśmowych i pionowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia bednarki
oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplantowanie
gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana
płycej niż 60cm.
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą
być gorsze od wartości podanych w Dokumentacji Technicznej.
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.
6.7. Badania po wykonaniu robót.

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na
wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po zakończeniu robót.
7. WARUNKI, SPOSÓB I JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT.
7.1. Wymagania ogólne.
Obmiar robót sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on zestawienie
wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis
robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone po wykonaniu
robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przy
sporządzaniu obmiaru robót należy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości robót podanymi w
katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót.
Każdy jednostkowy nakład rzeczowy występujący w kalkulacji szczegółowej posiada swoją identyfikację w
postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie
zaokrągla się do pełnych groszy.
7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robót.
-

montaż opraw
montaż osprzętu

-

1 szt.
1 szt.

8. ODBIORY ROBÓT.
8.1. Wymagania ogólne.
Kierownik robót zobowiązany jest do zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru częściowego
wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń. Częściowy odbiór powinien być
dokonany przez komisję powołaną przez inwestora. Z odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy
wymienić ewentualne wady i usterki oraz określić terminy ich usunięcia. Ponadto fakt przeprowadzenia
odbioru częściowego należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Po zgłoszeniu usunięcia usterek
należy przeprowadzić ponowny odbiór pousterkowy.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania
dokumentów niezbędnych do oceny wykonanych robót, a w szczególności protokołów i zaświadczeń,
dziennika budowy, ewentualnych opinii rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi
poprawkami, instrukcji obsługi oraz gwarancji. Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność
wykonanych robót z umową, projektem, normami i przepisami. Należy stwierdzić, czy odbierany obiekt
spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i
usterki. Z odbioru końcowego należy spisać protokół oraz dokonać stosowanego wpisu do dziennika budowy.
Przekazanie obiektu do eksploatacji może nastąpić po odbiorze końcowym i po stwierdzeniu usunięcia wad i
usterek oraz wykonania zaleceń.
8.2. Zasady odbioru instalacji.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać jej odbioru przez wykonanie badań i pomiarów
odbiorczych, które potwierdzą jej przydatność i gotowość do eksploatacji.
Zakres badań obejmuje:
a) sprawdzenie dokumentacji
b) oględziny mające dać pozytywną odpowiedź, że zainstalowane urządzenia spełniają wymagania
bezpieczeństwa i że są zainstalowane zgodnie z instrukcjami wytwórcy, tak aby zapewnione zostało ich
poprawne działanie.
c) próby i pomiary mające dać pozytywną odpowiedź, czy zachowane są wymagane parametry techniczne i
czy spełnione są wymagania dotyczące instalacji i urządzeń.
d) sprawdzenie funkcjonalne działania poszczególnych urządzeń i układu.

Badania mogą być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne uprawnienia kwalifikacyjne do
wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Są to prace zaliczane do prac wykonywanych w warunkach
szczególnego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego i dlatego powinny być wykonywane przez co najmniej
dwie osoby. Do wykonywania pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych spełniających wymagania
dotyczące kontroli metrologicznej (zwłaszcza ważne świadectwo legalizacji lub uwierzytelnienia). Prace
kontrolno-pomiarowe należy zakończyć protokołem zawierającym wyniki oraz ich ocenę.
8.3. Oględziny.
Oględziny należy przeprowadzić przed przystąpieniem do prób, przy odłączonym zasilaniu, z zachowaniem
ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego
wyposażenia.
Oględziny mają potwierdzić, że zainstalowane urządzenia:
a)
spełniają wymagania bezpieczeństwa,
b)
zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane,
c)
nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo,
d)
mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i pożarem,
e)
właściwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe,
f)
właściwie wykonano połączenia przewodów,
g)
właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę,
h)
są wyposażone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne,
i)
zapewniony jest dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i późniejszych napraw.
W trakcie oględzin należy sprawdzić obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających
rozprzestrzenianiu się ognia.
8.4. Próby odbiorcze.
Po pozytywnych wynikach oględzin należy przeprowadzić próby odbiorcze, które w szczególności obejmują:
a) próbę ciągłości i pomiar rezystancji przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń
wyrównawczych,
b)
pomiar rezystancji izolacji kabli przewodów i instalacji elektrycznej,
c) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
d)
sprawdzenie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych,
e) pomiar rezystancji uziemienia uziomu,
f) próby działania.
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest negatywny, to próbę tą i próby poprzedzające, jeżeli mają
wpływ na wyniki, należy powtórzyć po wcześniejszym usunięciu przyczyn niezgodności z wymaganiami
norm i przepisów.
8.5. Odbiór końcowy.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania
dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru. Podczas
odbioru należy:
a) sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, normami i
przepisami,
b) sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych,
rozruchów technologicznych, badań odbiorczych sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i
ustaleń zawartych w protokołach z odbiorów częściowych.
c) stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany
lub stwierdzić istniejące wady i usterki.
Z odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez członków komisji oraz przedstawicieli wykonawcy.
Protokół powinien zwierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru oraz ewentualne wady i usterki wraz z
terminami ich usunięcia.
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszty niezbędnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badań i pomiarów,
- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,
- podatki i opłaty obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich czynności związanych z
wykonaniem robót, tj.: robót przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia
prowadzonych robót, uporządkowania miejsc prowadzonych robót
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku od towarów i usług VAT.
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE.
- Projekt budowlano-wykonawczy PB+PW: Budowy budynku zaplecza socjalnego w Kurowie działka 63/73
– instalacje elektryczne wewnętrzne ”.opracowanie czerwiec 2012 r.

