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1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w ramach projektu rozbudowy i przebudowy pomieszczeń 

SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok operacyjny, sterylizatornię oraz pomieszczeń 

pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej wraz z infrastrukturą 

techniczną uzbrojenia terenu, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie 

przewidzianym dla danego zadania inwestycyjnego. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

instalacji elektrycznych obiektu jak: 

45215120-4 Specjalne budynki medyczne 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

45310000-3 Instalacje elektroenergetyczne 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu 

elektrycznego w budynkach 

45316100-6  Instalacje urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 

wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot 

i wymagania jakościowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych. 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

- Procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot 
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i wymagania jakościowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych. 

Pojęcia ogólne: 

Rozdzielnia elektryczna – element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający urządzenia i 

podzespoły, służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych 

Oprawa oświetleniowa — urządzenie służące do zamontowania i uruchomienia źródła światła. 

Źródło światła — urządzenie służące do przetwarzania energii elektrycznej w świetlną.  

Wyłącznik — aparat służący do załączania i wyłączania oświetlenia.  

Gniazdo wtykowe - aparat służący do szybkiego przyłączenia i odłączania odbiornika będącego w stanie 

beznapięciowym.  

Trasa kablowa - ciąg konstrukcji na których układa się kable i przewody 

Urządzenie UPS - służy do bezprzerwowego zasilania urządzeń elektrycznych, gdzie konieczne jest 

podtrzymanie zasilania, w przypadku zaniku napięcia sieciowego 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie żelbetowym w gruncie, służąca do 

zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości określonej przez wysokość słupa. 

 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru . 

 

1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w  

dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać 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 dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
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1.5.1.3. Dokumentacja projektowa 

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

Projekt wykonawczy  

Przedmiary robót  

Informacje d otyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Specyfikacj ę techniczną 

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże wykonawcy po podpisaniu umowy powinna 

zwierać projekt wykonawczy. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje : 

Pro jekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

Projekt organizacji i harmonogram robót  

Projekt zaplecza technicznego budowy  

Projekt powykonawczy  

 

1.5.1.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich 

wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem Dokumenty budowy" - "0pis działań 

związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do 

dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

1.5.1.5. Kierownik Budowy 

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 

 

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 

Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy  przedkładają 

swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. Generalny  Wykonawca przekazuje w/w 

dokumenty każdemu z zainteresowanych podwykonawców. Generalny Wykonawca winien przekazać 

wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac prze z podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące 

procesu budowy wyjaśnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom. Należy sporządzić 

Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami w interpretacji poszczególnych 
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zadań. W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. Należy 

informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych ora z w harmonogramie zadań. 

 

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazać Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawny mi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

 

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

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, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca 

odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

-zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 

-zabezpieczenia i konserwacji przewodów, sieci, 

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów budowlanych 

-zabezpieczenie wymaganych procesów technologicznych 

 

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

-Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 

-Projekt zaplecza technicznego budowy 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

-Urządzenie placu budowy w zakresie, niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych instalacji 

będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków 

bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu 

budowlanego jak i dla osób postronnych. 

-Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy , harmonogram zajęcia i zwolnienia poszczególnych 

stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 15 dni od rozpoczęcia prac. 

Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy 



 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ  

CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ  
POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ 

 
  

 7 

-instalacji placu budowy: pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników na odpady, 

usuwanie śmieci i odpadów 

-organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych 

instalacji 

-wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych 

-usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy 

-oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy 

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej 

-zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

-zapewnienia ochrony zdrowia 

-zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 

 

1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji biegnących tranzytem na wyższe kondygnacje , takie 

jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierowników, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie 

budowy i powiadomić inspektora nadzoru i odpowiednich kierowników w szpitalu o zamiarze rozpoczęcia 

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 

nadzoru i zainteresowanych kierowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.4. 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 wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
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2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 

1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Generalny Wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POŻ.,  posiadającego 

wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania 

zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby  odpowiedzialnej za te prace. ubrany we właściwą dla 

rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt 

ochronny. Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi 

instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, 

a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. Generalny 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

-bariery na obrzeżach rusztowań, 

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 

-prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

-pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 
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-poręcze zabezpieczające przed upadkiem 

-wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 

-kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 

- inne 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników 

procesu budowlanego. Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" 

stanowiąca element składowy dokumentacji. 

 

1.6. Dokumentacja techniczna 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Jeśli jednak w 

czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 

uzupełnień, wykonawca na własny koszt przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do 

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Dokumentację techniczną wykonawca otrzymuje przy 

podpisaniu umowy – 1 kpl, a najpóźniej podczas przekazania placu budowy, drugi komplet. 

 

2. Materiały 

2.1. Uwagi ogólne 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być 

zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. 

Jakiekolwiek przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy.  

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.  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być zaopatrzone przez producenta w deklaracje 

zgodności. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora. Osprzęt 

elektryczny i oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane w stopniu ochrony 

od czynników zewnętrznych nie niższym niż IP44. 

 

2.2. Materiały 

• Rozdzielnice i tablice elektryczne, 

• Urządzenia do podtrzymania napięcia - UPS, 

• Aparatura modułowa, 

• Oprawy oświetleniowe, 

• Wyłączniki, 
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• Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe ze stykiem ochronnym, 

• Gniazda wtykowe jednofazowe na tynk ze stykiem ochronnym hermetyczne, 

• Przewody instalacyjne, puszki rozgałęźne i końcowe, łączówki do przewodów, rurki ochronne, 

• Przewody i kable wielożyłowe o żyłach miedzianych o izolacji i powłoce polwinitowej, 

• Zwody pionowe i poziome instalacji odgromowej FeZn Φ8, bednarka FeZn 30x4, uchwyty dystansowe. 

• słupy do oświetlenia zewnętrznego, 

• rury ochronne na przepusty kablowe, 

• Urządzenia specjalne 

 

2.3. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach  organizowanych przez 

Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. Materiały 

drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości 

tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 warstw.  

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 

2) 5m - od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyro bów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko 

ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. Zabronione jest 

opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i 

schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie 

przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych 

czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

Kable energetyczne należy przechowywać na bębnach kablowych w pozycji stojącej. Dopuszcza się 

przechowywanie krótkich odcinków kabla w związanych kręgach. Średnica kręgu min. 40-krotna średnica 

zewnętrzna kabla. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ kabla oraz jego długość. Kręgi 

układać poziomo. Kable zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez zawężenie kapturków z materiałów 

termokurczliwych. Rury osłonowe należy przechowywać w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych w pozycji 

pionowej, z dala od elementów grzejnych.  
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Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych z zachowaniem 

specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów.  

Materiały takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, źródła światła, oprawy oświetleniowe itp. mogą być 

składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest 

zamkniętych i suchych. Rury na przepusty kablowe, wysięgniki oraz słupy oświetleniowe mogą być 

składowane na placu budowy w miejscach nie narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w 

pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna.  

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3. Sprzęt 

• Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają wszystkie wymagania 

wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. Sprzęt musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Do   obsługi   sprzętu  powinni   być   zatrudnieni   pracownicy  posiadający   odpowiednie kwalifikacje   

potwierdzone   certyfikatami   i   staż  pracy   gwarantujący  wysoką jakość, wykonania robót. 

 

4. Transport 

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez 

wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Urządzenia transportowe 

powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 

wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się 

dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia 

dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
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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. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Zestawienie rodzaju robót 

• Montaż rozdzielnicy elektrycznej wraz z aparatur modułową, 

• Przewody instalacji oświetleniowej, zgodne ze Specyfikacją Techniczną, 

• Przewody i kable należy układać w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacją.  

• Trasy kablowe w tynku i pod tynkiem. 

• Odgałęzienia przewodów wykonać w puszkach rozgałęźnych przy pomocy łączówek, gwarantujących 

pewność połączenia. 

• Wyłączniki montować zgodnie z Projektem. 

• Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do szczelności montowanego osprzętu, podanych w 

Projekcie. 

• Oprawy oświetleniowe należy montować w sposób i w miejscu określonym w projekcie. 

• Zamontowane oprawy nie mogą powodować olśnienia osób przebywających w dowolnym miejscu pola 

oświetlanego przez te oprawy. 

• Gniazda wtykowe montować zgodnie z Projektem. 

• Gniazda wtykowe należy montować w sposób i w miejscu określonym w projekcie, 

• montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami, 

• układanie kabli w ziemi razem z przepustami, podłączenie kabli do latarni oświetleniowych. 

• łączenie kabli przy użyciu muf termokurczliwych, 

• Zamontowane gniazda nie mogą stanowić zagrożenia porażeniem osób wykonujących 

czynności przyłączania lub odłączania od lub do nich odbiorników energii elektrycznej. 

• Przewody układać, przestrzegając bezwzględnie postanowień  PN-IEC  60364-5-523 - Instalacje   

elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Dobór   i   montaż   wyposażenia elektrycznego. Obciążalności 

długotrwałe przewodów - Wykaz sposobów podstawowych - Wykaz sposobów wykonania instalacji zgodnych 

z instrukcjami w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej. 

• Układając  przewody   pod  tynkiem   lub   w  tynku  należy  bezwzględnie   przestrzegać postanowień PN-

IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów, Wykaz sposobów wykonania instalacji zgodnych z 

instrukcjami w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej. 

• W przypadku konieczności wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podłożu betonowym,   ceglanym   
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lub   gipsowym   należy   bezwzględnie   używać   do   tego   celu bruzdownic. 

• Ułożone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz przy wejściach i wyjściach z puszek oraz rozdzielnic 

należy oznakować, używając oznaczników adresowych. 

• Montaż urządzeń instalacji odgromowej na dachu do klocków dystansowych montowanych do podłoża, 

montaż zwodów poziomych na budynku. 

• W ramach montażu uziomu otokowego zakopanie bednarki wokół budynku, 

• Zespawanie przewodów odgromowych z bednarką uziemieniową. 

 

5.2.1. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych 

urządzeń. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem 

sześciokątnym, najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 

 

5.2.2. Połączenie elektryczne przewodów 

• Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, 

przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 

• Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoki metalową ogniową lub galwaniczną 

należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 

• Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 

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

• Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 

• Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie 

połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub 

owinięcie taśmą. 

• Stosować ogólnie przyjęte systemy listew zaciskowych i zacisków. 

 

5.2.3. Trasy kablowe 

Trasy kablowe projektowane i wykonywane są przez branżę elektryczną – włącznie z wykonaniem bruzd i 

przebić. 

 

5.2.4. Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 

• przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją producenta kabli; 

• kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp. 

• przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej przegrody 

budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyższej strefy pożarowej 

• układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, narażających izolację 
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przewodów na uszkodzenie; 

• przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w puszkach (lub 

przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń; 

przewody należy ucinać szczypcami; 

• kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej; 

• Przewody elektryczne, które ze względu na własną konstrukcję lub ze względu na narażenia zewnętrzne 

mogłyby zostać uszkodzone mechanicznie należy zabezpieczyć przed tymi narażeniami poprzez stosowanie 

osłon, przegród itp. 

 

5.2.5. Instalacja odgromowa 

Zwodami będą specjalnie do tego celu ułożone na dachu przewody metalowe (zwody sztuczne). 

Będą to druty odgromowe, a także druty i linki. Ich minimalne przekroje określone są przez normę PN-IEC 

61024 1 i wynoszą stal ocynkowana (FeZn) - 50 mm2,  miedź - 35 mm2, aluminium - 70mm2. 

Na połaci dachowej, czapach kominowych zwody ułożyć na wspornikach. 

Przewody odprowadzające występują jako druty, linki i taśmy biegnące od zwodów do ziemi (wzdłuż 

dachu i ścian budynku).  Minimalne przekroje przewodów odprowadzających, podane wg. normy PN-IEC 

61024:1, zależą od materiału:  stal ocynkowana (FeZn) - 50 mm2,   miedź - 16 mm2, aluminium - 25 mm2. 

Połączeniami między elementami metalowymi oraz przewodami odprowadzającymi tam, gdzie nie można 

wykorzystać elementów budynku, są druty, taśmy i linki (o minimalnych przekrojach podanych 

powyżej).Montaż rur uziomu wykonać z uprzednim wykonaniem otworu w gruncie. Połączenie bednarki i rury 

uziomu spawane zabezpieczone antykorozyjne.  Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary zgodnie z 

normami. 

 

5.2.6. 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. 

 

5.3. Warunki szczegółowe wykonania robót 

5.3.1. Układanie rur, korytek i osadzania puszek  

Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur sztywnych należy 

wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Koryta powinny 

być mocowane za pomocą śrub lub specjalnych uchwytów i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i 

uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji, powinny być zamocowane do podłoży w sposób trwały. 

Zabrania się układania rur i korytek wraz z wciągniętymi w nie przewodami. Puszki powinny być osadzone na 

takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. 
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Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. Puszki należy 

osadzić na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. 

 

5.3.2. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek 

powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco 

dłuższy niż przewody fazowe. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Do puszek 

należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy 

prowadzić obok puszki. W pokojach biurowych przewody do zasilania stanowisk poprowadzić w kanałach 

instalowanych w szlichcie podłogowej. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w 

warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 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. 

 

5.3.3. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 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 

kompetentnym przedstawicielem inwestora. 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. W przypadku stosowania zacisków, 

do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami 

powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

Końce przewodów miedzianych z żyła i wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 

tulejkami. Przewody teletechniczne należy zarabiać wyłącznie specjalistycznymi narzędziami. 

 

5.3.4. 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. Przejścia między 

pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie 

przedostawanie się wyziewów. 

 

5.3.5. Rozdzielnice zasilające  
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Rozdzielnice i tablice wyposażyć zgodnie z projektem. Z urządzeń rozdzielczych zasilić urządzenia 

elektryczne na obszarze przebudowywanej części budynku. 

 

5.3.6. Montaż osprzętu i przewodów 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. Osprzęt i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych 

lub klejenia. Gniazda wtyczkowe montować nad posadzką na wysokości 0,3 m. W pozostałych 

pomieszczeniach wysokość montowania gniazd wtyczkowych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Łączniki mocować na wysokości 1,3-1,4 m od podłogi.   

Doprowadzenia przewodów do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń 

mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych). Przewody 

układać pod tynkiem, w przestrzeni międzypłytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku. 

Osprzęt zastosować w zależności od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczeń, tzn.: 

- dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzęt natynkowy w wykonaniu normalnym i 

szczelnym, 

- dla instalacji wykonanych pomieszczeniach z atmosferą normalną, osprzęt w wykonaniu podtynkowym. 

 

5.4. Wymagania dotyczące robót budowlanych z uwzględnieniem podziału szczegółowego wg 

wspólnego słownika zamówień na grupy i kategorie robót 

5.4.1 - Instalacje elektryczne 45310000-3 

5.4.1.1. Instalacje elektroenergetyczne 

Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie wykonawczym. 

Po zakończeniu robót należy: 

• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 

• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 

• sprawdzić działanie instalacji 

• sprawdzić działanie podłączonej aparatury 

• wykonać pomiary elektryczne 

• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru 

 

5.1.1.2 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45311000-0 Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie wykonawczym. 

Po zakończeniu robót należy: 

• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 

sprawdzić certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych materiałów i urządzeń sprawdzić działanie 

instalacji 
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• sprawdzić działanie podłączonej aparatury 

• wykonać pomiary elektryczne 

• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru Prowadzone roboty powinny odbywać się 

zgodnie i w warunk ach określonych przez Polskie Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-

sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać 

ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także 

nie stanowić zagrożenia dl a środowiska naturalnego w zakresie większymi niż  rzewidziany w 

dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji państwowej. 

 

6. Kontrola jakości  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wykonywania poszczególnych  elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. 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, sprzęt, zaopatrzenie . Przed 
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zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 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 częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

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 Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscui terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania ko 

ntroli, badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor nadzoru, 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. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zap ewniono 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 dla których ww. 
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dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy - Dziennik Budowy 

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 

inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

-daty 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) dokony wanych 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 z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o 

przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
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Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6.8.1. 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. 

 

6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l) -(3), następujące 

protoko ły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

protoko ły odbioru robót, 

protoko ły narad i ustaleń, 

korespondencj ę na budowie. 

 

6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. W 

szelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru 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 Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

według instrukcji Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
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Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 

metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 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. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Je żeli 

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 Inspektorem Nadzoru. 

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

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 : 

1) dokumentacją projektową 

2) kosztorysem ofertowym 

3) ustaleniami z Inwestorem 

4) ustaleniami z Projektantem 

5) wiedzą i sztuką budowlaną 

6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
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7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczący mi danego zakresu robót 

 

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 Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową 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.  przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót  uzupełniających w warstwie cieralnej lub Robotach wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru otatecznego. 

 

8.2. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości  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 Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona p rzez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Robo ty dokona ich 

oceny jakościowej.  

 

8.2.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół od bioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami lub powykonawczą oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

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

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew.PZJ. 

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

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, elektrycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 

10.Inne. 

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. 

 

8.3. 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". 

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 oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając przyjętych w Dokumentach Umownych. 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 uprzednimi ustaleniami. 

 

8.4. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jako ści wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia i prac towarzyszących 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub 

kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
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Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

robocizn ę bezpośrednią wraz z kosztami, 

warto ść zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 

transportu na plac budowy, 

warto ść pracy sprzętu wraz z kosztami, 

koszty po średnie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obl iczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

- SIWZ 

- umowa z Inwestorem 

- obowiązujące polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie 

 

Przepisy związane z instalacjami elektroenergetycznymi 

PN-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

PN-E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż     wyposażenia     

elektrycznego.     Obciążalności długotrwałe przewodów. 

PN-E-04405 Pomiary rezystancji. 

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-E-05023 Urządzenia   elektrśnergetyczne.    Oznaczenia   barwami przewodów gołych oraz izolacji żył 

zerowych i ochronnych w przewodach i kablach. 

PN-E-06300/03 Wyroby    elektroinstalacyjne. Wymagania i badania  podstawowe. Bezpieczeństwo 

użytkowania. 

PN-E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, Wymagania i badania. 

PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-E-90054 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

PN-E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi. 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
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PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne. 

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: 

Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - 

Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń pioruno-chronnych. 

• Inne akty prawne 

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dziennik Ustaw z  1972r. Nr  13  poz.  93 - Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

• Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo Ogólne - 

opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988 
 


