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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1. Nazwa zamówienia 
 
„Remont 4 łazienek dla uczniów oraz 1 łazienki dla nauczycieli wraz z adaptacją dla 
osób niepełnosprawnych  w budynku ZS nr 1 w Opatowie” 
 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i 
odbioru robót dla robót elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia publicznego 
pn.: „Remont 4 łazienek dla uczniów oraz 1 łazienki dla nauczycieli wraz z adaptacją 
dla osób niepełnosprawnych  w budynku ZS nr 1 w Opatowie” 
 
 

 
1.3.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych, stanowi 
obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie 
sposobu wykonania instalacji ( objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w 
szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, 
które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako 
element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.4. Zakres Robót objętych ST  
 
1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane w szczególności obejmują: 
 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
 
 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z 
zapewnieniem i utrzymaniem niezbędnych mediów, 
 zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z 
minimalizacją uciążliwości dla funkcjonowania obiektu 
 zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są 
niezbędne do wykonania Umowy, 
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 zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych dla prawidłowego wykonania 
robót podstawowych, 
 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych rozruchów, prób, badań, inspekcji i 
odbiorów, 
 wywóz materiałów z rozbiórki oraz związany z tym koszt załadunku, transportu, 
składowania i utylizacji – w zakresie nieuwzględnionym w Przedmiarze robót, 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w 
wymaganym prawem i przez Zamawiającego zakresie, oraz pozwalającą na uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie, 
 doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w 
rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 
 przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w 
rozumieniu Polskiego Prawa, 
 ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu prądotwórczego 
wraz ponoszeniem kosztów eksploatacyjnych. 
Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszących i robót 
tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie 
Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką 
budowlaną, nie może stanowić podstawy do zażądania przez Wykonawcę 
dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje się, że wszystkie prace towarzyszące i roboty 
tymczasowe zawarte są w cenie oferty (w poszczególnych cenach jednostkowych 
robót), nawet jeżeli ich pozycje nie zostały opisane w Przedmiarze robót. 
UWAGA! 
Całościowy przedmiot niniejszego zamówienia zawiera różne roboty budowlane 
opisane w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. W związku z powyższym roboty należy realizować w 
ramach ogólnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminując ewentualne 
kolizje i przestoje robót. W przypadku wystąpienia wspólnych robót rozbiórkowych, 
odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszących rozliczane będą one łącznie dla 
wszystkich robót, których dotyczą. 
 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
- Wykonanie zabezpieczeń z folii 
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli 
- Wywóz gruzu  
 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna 
Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku użyteczności publicznej. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 
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1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.  
 
1.7.2. Zgodność Robót z ST. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 
 
Dane określone 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 bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 
 
 
1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla 
pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
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1.7.6. Organizacja planu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości placu budowy. 
 
1.8. Określenia podstawowe 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku robót. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach 
posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją 
projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także 
odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy”. 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
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Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 
dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych 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. 
          
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 
określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
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. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera . 
 
2.5. Wykaz i ilość materiałów podstawowych 

 
OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

 
- Oprawa  - panel LED 26W kpl 17 
- Oprawa  - panel LED 46W kpl 7 

 

Typy opraw należy uzgodnić z Użytkownikiem lub z  dekoratorem wnętrz  

OSPRZĘT 
Osprzęt prod. ABB – seria Axcent, lub wg uzgodnienia z Inwestorem 

- Gniazdo 230V 2P+PE w/t IP44         9 kpl  

- Czujniki obecności            22 kpl 

- System przyzywowy           1 kpl 

 

PRZEWODY 
- Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 m 140 
- Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 700 

 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 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 ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
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swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być 
niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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 Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 
SPECJALNE; 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych 
oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i 
ograniczeń, a także wymagania specjalne; podane są w specyfikacji technicznej ST- 
00.0 „Wymagania Ogólne”. 

 
5.1 Wymagania ogólne. 
Przed wykonaniem prac montażowych należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, 
która powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Materiały nie mogą być uszkodzone. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
 sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej; 
 sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia); 
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 oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: *dróg dowozu materiałów,  
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót 
od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiającego. 
Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty 
elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a 
pracowników na wypadki przy pracy. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z 
Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, woda, c.o, 
niezbędne do prowadzenia robót, a także możliwość wykonywania niezbędnych prac w 
rejonie normalnej działalności. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane 
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będąwykonywane roboty 
elektroenergetyczne. 
 
5.4 Instalacje elektryczne 
Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom dokumentacji i 
ponadto: 
 uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach 
wykonania i odbioru technicznego; 
 uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych; 
 być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 
Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem 
 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej; 
 przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 
Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano 
1. Sieć nN 230/400V 
 Samoczynne Wyłączenie Zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochrona polega 
na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem 
ochronnym, powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. 
Układy sieciowe przyjęto: 
 Układ TN-S: instalacje wewnętrzne oraz instalacja oświetlenia zewnętrznego; 
Przewody ochronne PE należy przyłączyć do zacisków specjalnie do tego 
przewidzianych.  
Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją. Uziomy 
należy wykonać z płaskownika ocynkowanego. Wszystkie połączenia spawane i 
śrubowe w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym nałożonym, 
co najmniej dwukrotnie. Uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-HD 
60364-5-54. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być 
większa niż 5 Ω. 
Montaż przewodów instalacji elektrycznych. 
Zakres robót obejmuje: 
 przemieszczenie w strefie montażowej; 
 złożenie na miejscu montażu wg projektu; 
 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 
montażu osprzętu; 
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 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 
podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć 
kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo 
kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach 
lub podłożach; 
 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem; 
 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów, w tym koryt i drabinek kablowych; 
 łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. Najmniejsze 
dopuszczalne promienie łuku 
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
 łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub 
przez kielichowanie), 
 puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem; 
 przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do 
-średnicy wprowadzanych rur; 
 koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm; 
 wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 
do 1,2mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej; 
 montaż kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej; 
 w przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, 
stalowego nie jest konieczne, przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 
narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia; 
 oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej SST lub normami (PN-EN 60446); 
 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd,naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, 
montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 
 przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. 
  
Instalacje pod tynkiem. 
a) Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na 
rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian i stropów) w 
sposób trwały. 
Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, 
w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji. 
b) Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych 
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(rurach osłonowych). Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi 
muszą być chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony 
można stosować rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka. 
Wszystkie przepusty przez ściany i stropy oddzieleń p.poż. (tzn. na granicy różnych 
stref pożarowych) należy uszczelnić systemowymi, atestowanymi materiałami 
uszczelniającymi, do odporności ogniowej elementów budowlanych. Natomiast 
przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany zewnętrzne budynku poniżej 
poziomu terenu uszczelnić przed możliwością wnikania gazu i wilgoci do wnętrza 
budynku. 
c) Kucie bruzd 
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, należy to zrobić w trakcie 
montażu instalacji. 
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być 
taka, aby odstępy w świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. Przewody i 
rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 
konstrukcyjno- budowlanych. 
Wszystkie takie przypadki wymagają konsultacji na miejscu z projektantem konstrukcji. 
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 
osłabiający ich konstrukcję. 
Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura 
powinna być pokryta tynkiem. 
Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 
łagodnymi łukami. 
Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w 
warstwie wyrównawczej podłogi, tak, aby nie były narażone na naprężenia 
mechaniczne. 
Łączenie przewodów oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń. 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i 
korozją. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy 
wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować 
połączeń skręcanych. 
Przewody wypustów instalacji oświetleniowej należy łączyć z przewodami opraw 
oświetleniowych za pomocą złączek. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. 
Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone 
fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało 
opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
Inspektorem Nadzoru. 
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do 
których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz 
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pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed 
korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich 
tulejek zamiast cynowania). 
 
Podejścia do odbiorników. 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak 
cała instalacja, lecz samo podejście przez strop musi być chronione przed 
uszkodzeniem. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania 
odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do opraw 
oświetleniowych, odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach 
kablowych, w korytkach itp. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub 
konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, 
korytka, drabinki kablowe itp. 
 
5.5 Wytyczne branżowe 
Branża budowlana: 
Należy wykonać przebicia w stropach i ścianach. Otwory w stropach dla instalacji 
powinny być gładkie i otynkowane, przystosowane do uszczelnienia po wprowadzeniu 
kabli masami ognioodpornymi. 
Uwagi końcowe 
Prace instalacyjne należy przeprowadzić pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z 
projektem i specyfikacją przygotowania i odbioru robót. Wykonawca instalacji 
zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi producentów urządzeń i systemów 
instalowanych na obiekcie. Instalator powinien posiadać autoryzacje lub inne ogólnie 
akceptowalne potwierdzenie odbycia przeszkolenia z zakresu montażu i uruchamiania 
instalowanych przez siebie urządzeń. 
W czasie eksploatacji urządzeń i instalacji należy przestrzegać odpowiednich 
przepisów wydanych w tym zakresie. 
Naprawy urządzeń i instalacji mogą być dokonywane jedynie w stanie beznapięciowym 
przy odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy pod względem bhp. 
 
 
 
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 
Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier 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. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                 w pkt. 
1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 
881) 
 
 
 
6.7. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 

dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 
- uzgodnienie przez Inżyniera 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 Inżyniera, 
 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                w 

Dokumentacji Projektowej, 
 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania Robót, 
 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
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Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, 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. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera.  
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 

następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 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 Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg 
stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
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Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  i 
kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                      i 
odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić 
metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy 
się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami 
nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej 
łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia 
w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od 
granicznej wielkości). 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez Inżyniera. 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 
przez cały okres trwania Robót. 
 
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
 dokumentacją kosztorysową  
 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

danego zakresu robót. 
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych 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 Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3.  Odbiór wstępny Robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 
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8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z ST i  ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 
10. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według 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 według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
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 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 
690, 
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 22.06.2005r., w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 116 
 PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne 
 PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk; 
 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma 
wieloarkuszowa; 
 PN-EN 62305-1,2,3,4 Ochrona odgromowa. Część 1,2,3 oraz 4. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V: 
Instalacje elektryczne; 
 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy, cz.1: Miejsca 
pracy we wnętrzach 
 PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia – oświetlenie awaryjne 
 Norma ISO/IEC 11801; 
 Normy EN55022 oraz EN55024; 
 Normy BN-89/8984, ZN-93/TPSA-001, ZN-93/TPSA-002; 
 Norma N SEP-E-004 wyd. 2014 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


