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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne, wspólne dla 
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem i 
odbiorem robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej 
i wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku I Liceum 
Ogólnokształcącego w Żywcu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i 
należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt 1.1. W stosunku do 
wszystkich przyjętych w dokumentacji technicznej norm dopuszcza się zastosowanie 
odpowiednich, równoważnych norm europejskich. 
             
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymieniowymi  
Specyfikacjami Technicznymi: 

1. ST-01 Instalacje elektryczne.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowle stanowiącą całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.3. urządzeniach budowlanych – 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, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.4. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.5. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
 
1.4.6. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
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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. 
 
1.4.7. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
 
1.4.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.9. dzienniku 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. 
 
1.4.10. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.11. rejestrze 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. 
 
1.4.12. materiałach – 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. 
 
1.4.13. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.14. poleceniu 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. 
 
1.4.15. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.16. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. U. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 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 
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wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
 
1.4.19. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określającą 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. 
 
1.4.20. normach europejskich – oznaczają 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. 
 
1.4.21. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.4.22. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych 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. 
 
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 wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku I Liceum 

Ogólnokształcącego w Żywcu 
 

 

6 

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, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w 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 musza być jednorodnie wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą 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, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 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: 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. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
okładzin i pod jej powierzchnią, takich jak rurociągi, kable itp. 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. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni okładzin i pod jej powierzchnią wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruzu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do poruszania w obrębie terenu budowy. 

 
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, szkodliwych dla zdrowia 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 odbioru ostatecznego. 

 
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. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
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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. Źródła uzyskania materiałów 
 

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 właściwymi 
normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 

 
2.2. 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 nieprzyjęciem 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. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania 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 
 

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 projektowej, 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. Musi spełniać 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku I Liceum 

Ogólnokształcącego w Żywcu 
 

 

9 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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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 właściwych norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98), 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub Europejską Normą, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

lub Europejskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi ST. 

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

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. 
 
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. Prowadzenie 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 pod 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 należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 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 ulęgających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzał, 
 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 
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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] Dokumenty laboratoryjne 
 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym. 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]-[3], następujące 

dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
[5] 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 prawem. 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 faktycznie wykonane ilości robót, wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 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 przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 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. 

 
 
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) instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu 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 dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i innymi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

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 realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
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, 

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4) protokoły odbiorów częściowych, 
5) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST, 
7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST. 
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. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i 
rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
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podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót (końcowy) robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie), pomnożona przez ilość faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 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 ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1779).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – 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 2004 r. – 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 2004 r. – 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 2004 r. – 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 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST- 01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 
Budowa instalacji fotowoltaicznej i wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne 
w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu. 
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1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

W stosunku do wszystkich przyjętych w dokumentacji technicznej norm dopuszcza 
się zastosowanie odpowiednich, równoważnych norm europejskich. 

  
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji elektrycznych tj.: 

 demontaż istniejącego oświetlenia wewnętrznego, 
 montaż instalacji oświetlenia wewnętrznego, 
 montaż instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
 montaż instalacji fotowoltaicznej kompletnej, 
 montaż instalacji odgromowej dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi 
do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich lub Europejskich Norm, aprobat 
technicznych, a mianowicie: 
• roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane związane 
z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji elektrycznych i automatyki. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
 
UWAGA : 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie i specyfikacji 
służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza 
się zamienne rozwiązania ( oparte na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
-przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
do stosowania), 
-uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 

Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”. Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania 
niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie 
produktów równorzędnej jakości. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodności. Przewody kabelkowe powinny mieć 
izolację nie niższą niż 500V. Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach 
wilgotnych powinny być wykonane w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie niższym 
niż IP44. 

 
2.2. Wymagania, składowanie 
 

Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wykonawca 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość. Przewody elektryczne należy przechowywać w kręgach. Kręgi powinny posiadać 
metryczki przedstawiające typ przewodu oraz jego długość. Materiały należy składować w 
pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych z zachowaniem specyficznych cech do 
typu i rodzaju materiałów. 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych 
z wymaganiami producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” oraz w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych Tom V Instalacje elektryczne”. Wykonanie robót powinno być jak określono w 
specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
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odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 
 
5.1.1. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu. 
 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z projektem 
i odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń. 
 
5.1.2. Połączenia elektryczne przewodów 
 

 powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 

 połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony 
w projekcie technicznym. 

 śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 
 

5.1.3. Trasowanie 
 

Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegać w liniach 
prostych, równoległych lub prostopadłych do ścian i stropów. 

 
5.1.4. Próby pomontażowe 
 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 

 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
 
5.2.1. Osadzanie puszek 
 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź 
po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszcze 
wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodów. Puszki 
należy osadzić na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. 

 
5.2.2. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 
 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody 
wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
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Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Do puszek należy wprowadzić 
tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Przed tynkowaniem końce przewodów 
należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób 
zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
 
5.2.3. Łączenie przewodów 
 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Końce przewodów miedzianych z żyłami 
wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 
 
5.2.4. Przejścia przez ściany i stropy 
 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 

 
 
5.2.5. Instalacja oświetleniowa  
 

Doprowadzenia przewodów do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący 
naprężeń mechanicznych. 

 
5.2.6. Instalacja fotowoltaiczna 

System fotowoltaiczny stanowi zespół prądotwórczy klasyfikowany jako źródło energii 
wykorzystujące energię odnawialną (słoneczną). Podstawowym celem wytwarzania energii 
elektrycznej przez system są potrzeby własne budynku. 

Projektowany system będzie połączeniem typowego systemu on-grid z elementami systemu 
autonomicznego zapewniającego maksymalne wykorzystanie energii OZE. 

Podstawowe elementy systemu (w nawiasach terminy w j. angielskim):  

·         ogniwo słoneczne (solar cell)  -  element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja 
energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska 
fotowoltaicznego 

·         moduł  (module)  – moduł fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny), układ połączonych 
szeregowo lub szeregowo-równolegle ogniw słonecznych. Zestaw fotoogniw jest umieszczony 
pomiędzy foliami przezroczystymi EVA oraz szybą ze szkła hartowanego. Całość jest zamknięta 
w sztywnej, lekkiej ramie. W stosowanych rozwiązaniach praktycznych najmniejszy, pojedynczy 
element systemu fotowoltaicznego. 

·         szereg (string) – układ połączonych szeregowo modułów PV 
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·         inwerter (inverter) – falownik, urządzenie, którego podstawową funkcją jest zamiana prądu 
stałego (DC) generowanego przez moduły PV na prąd przemienny (AC) napięciu i częstotliwości 
zgodnych z parametrami sieci OSD. Inwerter może zawierać także elektroniczny, programowalny 
układ sterujący oraz rozłącznik DC oraz AC  – współpracujący z przekaźnikiem kontroli faz, który 
działa jako zabezpieczenie przed pracą wyspową (rozłącza generator przy wykryciu zaniku fazy 
lub asymetrii). 

Założenia projektowe 

W skład zestawu wchodzi 17 modułów o mocy 270Wp w sumie 4590 Wp. Moduły zostają 
połączone w tzw string do jednego inwertera.  

Po stronie DC w zestawie jest rozdzielnica zaopatrzona w rozłącznik DC, ogranicznik przepięć. 
Rozdzielnica AC zaopatrzona jest w ogranicznik przepięć typu T1+T2, wyłącznik nadmiarowo 
prądowy o prądzie znamionowym 10A na 3 fazy+N, wyłącznik różnicowoprądowy typ B – czuły 
na składową stałą (lub zgodnie z wytycznymi producenta Inwertera).   

Ze względu odległość pomiędzy Inwerterem a panelami  powyżej 10m należy dodatkowo przy 
panelach zabudować ochronniki przepięciowe typu T1 (dedykowane dla instalacji DC) w 
obudowie odpornej na UV IP65 przy panelach lub na poddaszu w miejscu dostępnym dla obsługi.  
Falownik ma możliwość komunikacji i diagnostyki z panelami poprzez optymalizator. Falownik w 
przypadku braku zasilania sieciowego przechodzi automatycznie w tryb uśpienia (ang. Stand-By) 
aż do momentu powrotu napięcia sieciowego. Optymalizator maksymalizuje przepływ mocy 
poprzez stałe śledzenie maksymalnego punktu mocy (MPP) każdego modułu.  
Pozwala utrzymać stałe napięcie w łańcuchu umożliwiając stałą wydajność falownika. 
Optymalizator daje możliwość monitorowania wydajności każdego modułu i przekazywania 
danych do systemu monitorowania. 
Każdy optymalizator mocy wyposażony jest w SafeDC, który automatycznie odłącza napięcie 
moduły, gdy dojdzie do wyłączenia sieci lub inwertera. 

Dostawca systemu zapewni komplet urządzeń, które zapewni poprawne działanie systemu 
(panele+konstrukcja, okablowanie, rozdzielnice DC, AC, inwerter). 

Okablowanie z paneli prowadzić w konstrukcji paneli a pomiędzy konstrukcjami i do inwertera w 
rurkach (na dachu odpornych na UV). Zainstalowany przez certyfikowanego instalatora cały 
system powinien uzyskać darmowe ubezpieczenie na 2 lata (włącznie z uderzeniem pioruna, 
gradobiciem czy nawet od kradzieży). 

Współczynnik wypełnienia modułów fotowoltaicznych (fill factor), wyliczony ręcznie lub przez 
programy symulacyjne powinien być większy od 0.788 . 

Rzeczywiste zmniejszenie współczynnika sprawności modułu z 1000 W/m2 na 200 W/m2 musi 
być mniejsze niż 4%, a ogólna sprawność względna modułu uwzględniając warunki słabego 
oświetlenia nie może być mniejsza niż 99%. Dzięki temu system PV zaczyna produkować 
elektryczność wcześniej w godzinach rannych i przestaje później wieczorem oraz ma znacznie 
lepszą wydajność zimą i w okresach słabego nasłonecznienia. Skutkuje to podwyższeniem 
ogólnej sprawności i zwiększa wydajność systemu o 3%. 
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Rama modułów wykonana w całości z aluminium, musi gwarantować maksymalną stabilność i 
ochronę przed zmęczeniem materiału. Rama modułów fotowoltaicznych musi posiadać 
wewnętrzne elementy narożnikowe (wykonane aluminiowe narożniki w kształcie litery L) 
zapewniające wyższą odporność na odkształcanie i lepszą wodoodporność w narożnikach. 

Rama modułów wykonana w całości z aluminium, musi gwarantować maksymalną stabilność i 
ochronę przed zmęczeniem materiału. Rama modułów fotowoltaicznych musi posiadać 
wewnętrzne elementy narożnikowe (specjalnie wykonane aluminiowe narożniki w kształcie litery 
L) zapewniające wyższą odporność na odkształcanie i lepszą wodoodporność w narożnikach, 
czyli miejscach o znaczeniu krytycznym, gdzie materiał jest najsłabszy. W przeciwieństwie do 
połączeń narożnych łączonych kątowo lub na śruby elementy narożnikowe gwarantują najlepsze 
możliwe przenoszenie naprężeń między poszczególnymi sekcjami ramy. 

Laminaty modułu muszą być łączone z ramą przy pomocy taśmy. W przeciwieństwie od 
uszczelnień silikonowych taśmę klejącą charakteryzuje odporność na wysokie temperatury, 
promieniowanie ultrafioletowe i substancje chemiczne, takie jak amoniak. Najwyższej klasy taśma 
klejąca stosowana przez wysokiej klasy producentów zapewnia szczelne zabezpieczenie przed 
pyłem i wilgocią, jest wyjątkowo elastyczna i kompensuje różnice w rozszerzaniu się szkła i 
aluminium bez naprężeń.  

Moduły PV muszą posiadać przynajmniej 3 elektryczne szyny zbiorcze przechodzące przez 
każde ogniwo. Szyny zbiorcze (bus bars) muszą silnie odbijać światło pod odpowiednim kątem 
pozwalając na jego absorpcję przez ogniwa. Dzięki takim specjalnie wykonanym szynom 
zbiorczym promienie słoneczne padające na taśmy ogniw fotowoltaicznych są pochłaniane przez 
wewnętrzne całkowite odbicie. Rezultatem jest wzrost absorpcji światła o 2,5%, a dzięki temu 
lepsza wydajność modułów. 

Szkło modułów fotowoltaicznych musi być pokryte bardzo odporną warstwą antyrefleksyjną – nie 
dopuszcza się stosowania technologii Sol-Gel. 

Inwerter musi posiadać komunikację Ethernet/Modbus. 

Rozdzielnicę AC podłączyć do sieci (do tablicy głównej budynku RG) przewodem HDHp 5x6mm2. 
Przewód prowadzić w listwie elektroinstalacyjnej bezhalogenowej na tynku. 

Instalację fotowoltaiczna wyposażyć w urządzenie do sterowania wydajnością pracy 
(dwukierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus RTU). Urządzenie zabudować 
rozdzielnicy głównej. Do poprawnego działania systemu oprogramowanie licznika powinno 
współpracować z inwerterem (poprzez protokół Modbus RTU). Ze względu na brak możliwości 
sprzedaży energii przez Inwestora urządzenie będzie analizowało bieżące obciążenie i 
ewentualnie obniżało produkcję energii. 

Podłączanie paneli fotowoltaicznych do falowników  

Panele fotowoltaiczne łączyć z przetwornicami za pomocą specjalnych przewodów solarnych o 
przekroju 6mm2. Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne powinno się charakteryzować 
następującymi parametrami:  

·         Maksymalne napięcie systemu PV po stronie DC  0,9/1,8kV 
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·         Termiczne warunki pracy -40oC+ 90oC 
·         Powłoka odporna na UV, ozon, amoniak 

Kable solarne łączyć z panelami fotowoltaicznymi za pomocą specjalnych złączek solarnych. 

Parametry techniczne złącz dla okablowania DC systemu fotowoltaicznego:  
·         Maksymalny prąd systemu PV 30 A  
·         Maksymalne napięcie systemu PV 1000 V  
·         Termiczne warunki pracy pomiędzy -40oC+80oC 0 
·         Stopień ochrony - IP65 

Układanie kabli w profilach ryglowych prowadzić starannie aby uniknąć ocierania kabli o ostre 
krawędzie otworów i nie załamywać ponad dopuszczone promienie zgięcia. 

Uwagi!  

o Nie rozłączać łańcuchów ogniw PV pod obciążeniem. Procedurę rozruchu i wyłączania 
falowników przeprowadzać zawsze zgodnie z instrukcją obsługi właściwych falowników. 
o Po uzyskaniu prawidłowego pomiaru napięcia na połączonym stringu należy dokonać 
pomiarów kolejno obu biegunów (plus i minus) względem uziemienia. Uzyskanie połączenia 
chociaż w jednym z tych pomiarów świadczy o zwarciu do ziemi. Należy znaleźć przyczynę i 
ją usunąć. 
o Na końcówkach kabli może występować napięcie stałe do 700 V. Z tego względu przy 
podłączaniu paneli należy zachować szczególną ostrożność.  
o Osoba na rusztowaniu powinna być przypięta do rusztowania a także nosić rękawice 
ochronne. 
o Połączenia wtyków należy wykonywać trzymając za części nieprzewodzące.  
o Niedopuszczalne jest oprawianie wtyków gdy drugi koniec jest podłączony do modułu 
PV. Niedopuszczalne jest oprawianie wtyków kabli połączeniowych, gdy drugi koniec jest 
podłączony do innego modułu.   
o Bezwzględnie nie wolno wykonywać prac przyłączeniowych w czasie opadów deszczu 
lub przy zawilgoconych przewodach / wtykach. 
o Jeśli inwertery PV ze względu na swoją konstrukcję uniemożliwiają przepływ prądu 
zwarcia DC do instalacji elektrycznej, wyłącznik różnicowoprądowy typu B zgodnie z IEC 
60755 zmiana 2 nie jest wymagany. 

Firma wykonawcza, musi dysponować wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na wspomagane 
numerycznie obliczanie zacienień i uzysków z systemu, tak aby we właściwy sposób podłączyć 
szeregi modułów umieszczone na dachu do układów MPPT inwertera 
 
5.2.7. Instalacja odgromowa 

 
Instalacja odgromowa dla ochrony paneli zgodnie z PN-EN 62305 wykonana będzie zwodami 
poziomymi niskim z drutu DFe/Zn o średnicy 8mm oraz iglicami odgromowymi, iglice montować 
do zachowując wymagany odstęp izolacyjny od paneli fotowoltaicznych. 
Projektowaną instalację podpiąć do istniejącej. 
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Do inwertera wykonać połączenia wyrównawcze przewodami LgY 16mm2 prowadzonymi pod 
tynkiem i podłączonymi do głównych połączeń wyrównawczych budynku. 
Połączenia powinny być trwałe: spawane, skręcane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone 
przed korozją.  Jako roboty zanikowe wspomniane elementy połączeń podlegają odbiorowi przez 
Inspektora Nadzoru. Jako roboty zanikowe wspomniane elementy połączeń podlegają odbiorowi 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.2.8. Próby 
 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) 
wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji 
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających 
aktualne atesty legalizacyjne. 
Należy wykonać następujące próby: 

 ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych 
i dodatkowych, 

 pomiar rezystancji izolacji, 
 samoczynnego wyłączenia zasilania, 
 pomiar natężenia oświetlenia, 
 badanie wyłączników różnicowo-prądowych, 
 pomiar uziemienia ochronnego i roboczego. 
 

5.2.9. Dokumentacja powykonawcza 
 

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację 
powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do 
dokumentacji należy dołączyć kopie deklaracji zgodności zastosowanych urządzeń oraz 
protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” . Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
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 badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-
61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze". 
Należy sprawdzić min: 

 czy izolacja przewodów nie posiada widocznych uszkodzeń powłoki zewnętrznej, 
 prawidłowość wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
 ułożenie listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów, 
 instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 
 protokoły pomiarów elektrycznych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. Ilość robót określa się na podstawie projektu i Przedmiaru Robót, z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami 
obmiaru robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1.1. 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 Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową 
i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.1.2. 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 Inwestor. 

 
8.1.3. Odbiór ostateczny 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 Inwestora. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inwestora zakończenia robót. 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 
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pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 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 przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

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: 

 dokumentację powykonawczą, 
 certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych materiałów 

i urządzeń, 
 instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu, 
 wyniki pomiarów i testów. 
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. Odbiór 
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze) 
 
PN-EN 61140:2016-07Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń  
PN-EN 12464-1:2003 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach 
PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 
2002 r. poz. 690). 
• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V „Instalacje 
elektryczne”. 
• aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentów.  

 
 


