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CZĘŚĆ OGÓLNA

WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową wewnętrznych instalacji elektrycznych .

1.2. Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje  Techniczne  (ST)  są  stosowane  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót wymienionych poniżej:
- zasilanie,
- tablica rozdzielcza,

1.4. Określenia podstawowe.

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią  Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania
dokonywanych  robót,  przekazywania  poleceń  i  zaleceń  oraz  korespondencji  technicznej  pomiędzy
Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy,
Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości.
Księga  obmiaru  –  akceptowany przez  Zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisania  przez  Wykonawcę  obmiarów  wykonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla
robót dodatkowych i zamiennych).
Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót. Zgodne z dokumentacją 
projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
dokumentacji projektowej.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej.
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami
Obecnie  obowiązującym  prawem  budowlanym  i  wymaganiami  wszelkich  władz  lokalnych,  przepisów
i regulacji terenowych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczna i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  przetargowych  przekaże  Wykonawcy  plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  dziennik budowy
oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji  projektowej.
Dokumentacja  ta  zawierać  będzie  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty  zgodne  z  wykazem  podanym  w
szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację  powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt,
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chyba że umowa stanowi inaczej.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym
z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  były  w  całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  może
wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis
wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonywane  roboty  oraz  dostarczone  materiały  muszą  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
powinny  być  uważane  za  wielkości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego  podziału.  Cechy  materiałów  i  elementów  obiektów  i  budowli  powinny  być  jednorodne  i
wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi wymaganiami,  a  rozrzuty  ich  cech  nie  powinny przekraczać
dopuszczalnego  podziału  tolerancji.  Jeżeli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  w  dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć  tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robót. W przypadku gdy materiał lub roboty nie są w pełni z godne z dokumentacją projektową lub
specyfikacją  techniczną  i wpłynęło to na niezadowalającą  jakość  budowli lub obiektu, to takie materiały i
roboty nie zostaną  zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej  sytuacji  elementy robót powinny być
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie materiałów i sprzętu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  używany  przy  realizacji  zadania  sprzęt  i  materiały
zgodne z wytycznymi ujętymi  w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji  zaplecza i
robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrębnej umowy
o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca  robót  instalacyjnych  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami przekroczeniem norm,
- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru,

Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  norm  określonych  odpowiednimi  przepisami
ochrony  środowiska  obciążają  Wykonawcę  robót.  Wody  powierzchniowe  i  gruntowe  nie  mogą  być
zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na terenie zaplecza
budowy  pod  warunkiem  pozytywnej  opinii  projektu  organizacji  zaplecza  przez  lokalne  służby  ochrony
środowiska. 

Wykonawca  nie  powinien  stosować  innej  technologii  robót,  na  wyższym  poziomie  hałasu,  niż
określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji  robót  albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza  się  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót
muszą  mieć  aprobatę  techniczną  wydaną  przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą  brak
szkodliwego oddziaływania materiału na  środowisko.  Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla
otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych
w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkich  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 oraz dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do  robót  od  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  będzie
utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  obiekty  i  budowle  lub  ich  elementy  były  w
zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić  roboty utrzymaniowe nie
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie
informował Zamawiającego.

1.5.12. Równoważność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt  i  inne  dostarczone  towary,  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia
najnowszego wydania  lub  poprawionego wydania  powołanych  norm i  przepisów,  o  ile  w  kontrakcie  nie
postanowiono  inaczej.  Mogą  być  również stosowane  inne  odpowiednie  normy  i  przepisy  zapewniające
zasadniczo równy
lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

Ź  ródła uzyskania materiałów. 

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania,
zamawiania  lub  wykonywania,  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  ich
zatwierdzenia przez
Zamawiającego.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały
z  danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu
udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczonego  źródła w sposób ciągły spełniają  wymagania
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.

Materiały nie odpowiadaj  ą  ce wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy,
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bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego.  Jeśli  Zamawiający  zezwoli  na  użycie  tych
materiałów  do  innych  robót,  niż do  tych  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  materiałów  zostanie
przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  nie zbadane i  nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem
zapłaty.

Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  ich  wbudowania  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Zamawiającego.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może być  później
zmieniany bez zgody Zamawiającego.
 
3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą
wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt
musi  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,
warunkach  kontraktu  i  wskazaniach  Zamawiającego  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący
własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie
technicznym  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska,  przepisami
dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane przepisami.  Wariantowe użycie  sprzętu  jest  możliwe  gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Dobór  środków
transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. Liczba środków transportu będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiającego  w  terminie  przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą
spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny
koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Zamawiającego.
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Współpraca Zamawiaj  ą  cego i Wykonawcy.

Zamawiający będzie  podejmował  decyzje  we wszystkich sprawach związanych z jakością  robót,
oceną  jakości  materiałów i  postępem robót,  a ponadto wszystkich sprawach związanych  z interpretacją
dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  technicznej  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania  warunków
kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na  budowę  lub na  niej  produkowanych,  włączając  przygotowanie  i  produkcję
materiałów. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty,
które  nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy badaniach materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię.

Polecenia  Zamawiającego  powinny  być  wykonywane  nie  później  niż w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewniania jako  ś  ci robót.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Zamawiającego
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Program zapewnienia jako  ś  ci powinien zawiera  ć  :

- organizacje wykonywania robót,
- termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót-zasady BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako  ś  ci robót.

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  oraz  jakość  materiałów.  Zapewni  on
odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. 

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający.  

Wykonawca  musi  przeprowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  we  dokumentacji
technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki
zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom norm określających procedurę
badań.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  w  specyfikacji  technicznej.  stosować  można wytyczne
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krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  rodzaju,  miejscu,  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Raporty z bada  ń  .

Wykonawca musi przekazać  Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań  jak najszybciej, nie
później  jednak  niż w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  będą
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez
Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący,  że zapewniono zgodność  z kryteriami technicznymi oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- deklarację  zgodności  lub certyfikat  zgodności  z Polską  Normą, lub Aprobatą  techniczną, w przypadku
wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  PN,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  powyżej  i  które
spełniają  wymogi specyfikacji.  W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są  wymagane,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej uzgodnienie przez Zamawiającego 

programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań,
- inne informacje istotne dla przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  powinny  być
przedłożone  Zamawiającemu  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Zamawiającego  wpisane  do  Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika  Budowy  obliguje  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną
kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót.  Rejestr  obmiarów  -  stanowi
dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. 

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do rejestru obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru
robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie.

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  sposób
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją  projektową i
specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.
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7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację
Zamawiającego.  Jeżeli  sprzęt  wymaga  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacyjne.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W  zależności  od  ustaleń  zawartych  w  specyfikacji  technicznej,  roboty  podlegają  następującym
etapom odbioru, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór ostateczny
- odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonanych  robót,  które  w dalszym procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Będzie  on  dokonany w czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.
Odbioru dokonuje Zamawiający.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru instalacji  elektrycznych w  Adaptacji  zagrody wiejskiej  w Dusocinie na ekspozycje przyrodniczo
historyczną Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe".

1.2. Zakres stosowania SST

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

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  Specyfikacja  Techniczna,  obejmują wszystkie  czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w Adaptacji zagrody wiejskiej w Dusocinie
na ekspozycje przyrodniczo historyczną Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe".

Szczegółowy zakres prac w/w przedmiaru robót.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiały dla w/w zakresu prac zamieszczono wg przedmiaru robót.
Stosowane  materiały  i  urządzenia  muszą posiadać aktualne  świadectwo  kwalifikacji  klasy

odpowiadającej urządzeniom wymienionym w DT oraz deklaracje zgodności i oznaczenie znakiem CE.
Za jakość materiałów i urządzeń odpowiada wykonawca robót. 

Inwestor  dopuszcza  użycie  do  budowy  przez  Wykonawcę  materiałów  innych  producentów  niż
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą  być  gorsze od wymienionych oraz spełniać  warunki
zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  te przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT

Elementy instalacji elektrycznych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Zaleca się
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania dotyczące wykonania robót

Elementy  instalacji  elektrycznych  należy  zabudować w  miejscach  wskazanych  w  dokumentacji
technicznej.
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5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami,
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby
przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje  wsporcze  i  uchwyty  przewidziane  do  ułożenia  na  nich  instalacji  elektrycznych,  bez
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 

uszkodzeniami.
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny,

zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,
- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej

przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować 
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otworów i bruzd

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia . 
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  w  przypadku  gdy  planowany otwór  lub  bruzda  przebiega  w  pobliżu
jakichkolwiek innych instalacji.
W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę.
Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w zależności od potrzeb.
Dopuszcza się  używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać  o
zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić  tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń  w danym
pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć folia
malarską wszystkie miejsca przy powyższych robotach.

5.6. Układanie przewodów i kabli

Przewody i kable układane w rurkach

Układanie rur

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu.
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii
montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
- wkręcanie nagwintowanych końców rur,
- wkręcanie nagrzanych końców rur.
Łuki  na  rurach  należy  wykonywać  tak  aby  spłaszczenie  przekroju  nie  przekraczało  15%  wewnętrznej
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.

Wci  ą  ganie przewodów i kabli

Przed  przystąpieniem do wciągania  przewodów należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonanego rurowania,
zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego
celu  stosować  przewodów,  które  później  zostaną  użyte  w  instalacji.  Łączenie  przewodów wykonać  wg
wcześniej opisanych zasad.
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.
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Przewody i kable mocowane na uchwytach

Układanie przewodów i kabli:
- bezpośrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,
- bezpośrednio w tynku (przewody płaskie)
- na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- na korytkach i drabinkach kablowych,
- w listwach PCW.
- w kanałach kablowych,
Łączenie przewodów i kabli wykonać wg wcześniej opisanych zasad.

Układanie przewodów i kabli na uchwytach

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów nie
powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie  uchwytów powinno  być  takie  aby  odległości  między  nimi  ze  względów estetycznych  były
jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się  w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód
jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów i kabli pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymaga  ć   b  ę  dzie:

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania 
instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych 
wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach 
za pomocą dławików.
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla.
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.

Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymaga  ć   b  ę  dzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, ułożenie na konstrukcjach wsporczych na 
uprzednio przygotowanym podłożu, ułożenie przewodów i kabli w korytku wraz z założeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga  ć   b  ę  dzie:

- zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do 
podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy.

5.7. Montaż osprzętu

Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne
jego osadzenie.
Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane
do stalowych elementów konstrukcji  budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą  kołków i  śrub
rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.

Montaż     puszek instalacyjnych

- wyciąć otwór w ścianie,
- umieścić puszkę w otworze,
- włożyć zaczepy i dociągnąć śruby,

Rury  instalacyjne  lub  przewody  wielożyłowe  układane  bez  osłony,  po  wprowadzeniu  do  puszki
mocuje się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz puszki znajduje się uchwyt do
taśmy.

Montaż     osprz  ę  tu instalacyjnego

W  pomieszczeniach  suchych  należy  stosować  wyżej  wymieniony  osprzęt  w  uprzednio
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zainstalowanych puszkach końcowych p/t.

Montaż     opraw o  ś  wietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie
w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się  mocowania haków za pomocą kołków
rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie  opraw  zwieszakowych  powinno  umożliwiać  ruch  wahadłowy  oprawy.  Przewody  opraw
oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

5.8. Podejście do odbiorników

Podejścia instalacji  elektrycznych do odbiorników należy wykonywać  w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podejścia  do  przewodów  ułożonych  w  podłodze  należy  wykonywać  w  rurach  ochronnych  z  PCV
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach,
szachtach.  Rury  i  kanały  muszą  spełniać  odpowiednie  warunki  wytrzymałościowe  i  być  wyprowadzone
ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.
Do  odbiorników  zamocowanych  na  ścianach,  stropach  lub  konstrukcjach  podejścia  należy  wykonywać
przewodami  ułożonymi  na  tych  ścianach,  stropach  lub  konstrukcjach  budowlanych,  a  także  na  innego
rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

5.9. Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.
Połączenia mogą  być  wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji  odbiornika i
warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
- Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. 
Połączenia te należy wykonać:
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaż rozdzielnic

Rozdzielnice należy mocować na uprzednio przygotowanym podłożu. Przed ustawieniem urządzenia
w miejscu oznaczyć  punkty osadzenia  kołków rozporowych,  następnie  wywiercić  otwory,  założyć  kołki  i
umocować urządzenie. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji
lub osadzić w uprzednio wykonanej wnęce. Po zamocowaniu urządzenia należy:
- wyposażyć w elementy zgodnie z projektem
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych
- i mechanicznych, sprawdzić stabilność, wypoziomowanie, itp.
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu; należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych
elementów rozdzielnic,
- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po ich ustawieniu należy
wykonać stosowne połączenia pomiędzy poszczególnymi zestawami,

5.11. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień

Zakres robót obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montażowej,
- złożenie na miejscu montażu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z 

zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu,
- przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, 
- wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie
- ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach
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- osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z 
zabetonowaniem,

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu instalacji odgromowej,
- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej ,
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: zasypanie 

wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż  
przykryć kanałów instalacyjnych,

5.12. Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał  elektryczny,
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego
(główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego  (dodatkowego  –  dla  części  przewodzących,  jednocześnie
dostępnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.
Wykonać  połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  łączące  przewody  ochronne  z  częściami
przewodzącymi innych instalacji.

Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze /węzeł
c.o./.  Do głównej szyny uziemiającej podłączyć  rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp.,
sprowadzając je do wspólnego punktu.
W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami  metalowymi,
należy stosować iskierniki.
Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe
należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami  fazowymi  a  uziemieniem  instalacji
piorunochronnej.

5.13. Układanie kabli NN-0,4kV

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne.  Wyznaczenie  i
wytyczenie lokalizacji oraz rzędnych posadowienia słupów, tras kabli i innych urządzeń dokona uprawniony
geodeta na podstawie projektu  zagospodarowania  terenu dostarczonego przez zamawiającego w wersji
cyfrowej.  Przy  wytyczaniu  lokalizacji  urządzeń  należy  zwrócić  uwagę  na  projektowane  rzędne  terenu
przedstawione w projekcie branży drogowej. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125
[13].  Kable  powinny  być  układane  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie  przez  zginanie,  skręcanie,
rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0 oC. Kabel można
zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak
nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.  Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na
głębokości 0,7 m z dokładnością do 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm
warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed
uszkodzeniami mechanicznymi,  wzdłuż całej  trasy,  co najmniej  25 cm nad kablem, należy układać folię
koloru niebieskiego szerokości 20cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami,
kabel  należy  układać  w  przepustach  kablowych.  Przepusty  powinny  być  zabezpieczone  przed
przedostawaniem  się  do  ich  wnętrza  wody  i  przed  ich  zamuleniem.  W  miejscach  skrzyżowań  kabli  z
istniejącymi  drogami  o  nawierzchni  twardej,  zaleca  się  wykonywanie  przepustów  kablowych  metodą
wiercenia  poziomego.  Kabel  ułożony  w  ziemi  na  całej  swej  długości  powinien  posiadać  oznaczniki
identyfikacyjne. Na mostach i wiaduktach kable należy układać w sposób zapewniający: 

§ nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej mostu lub wiaduktu,
§ łatwość układania, montażu, kontroli, napraw i ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w

czasie prac związanych z naprawą i konserwacją konstrukcji.
Zaleca  się  przy  latarniach,  szafie  oświetleniowej,  przepustach  kablowych;  pozostawienie   2-metrowych
zapasów  eksploatacyjnych  kabla.  Po  wykonaniu  linii  kablowej  należy  pomierzyć  rezystancję  izolacji
poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
może być mniejsza niż 20 omów/m.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie:
− zgodności z dokumentacja projektowa,
− poprawności montażu,
Należy wykonać następujące badania i pomiary:
− rezystancji izolacji ułożonego okablowania,
− rezystancji uziemienia,
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- skuteczności zerowania,

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.00. „Cześć ogólna”.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne

Montaż  instalacji  elektrycznych musi  być zakończony.  Roboty  budowlane  i  wykończeniowe  w
pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje muszą być zakończone. Urządzenia technologiczne i
osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany.

8.2. Wymagane dokumenty

− Projekt budowlany (techniczny) z naniesionymi uzgodnionymi zmianami (lub dokumentacja 
powykonawcza),

− Dziennik budowy,
− Atesty i zaświadczenia,
− Protokół odbiorów częściowych ile roboty im podlegają,
− Protokoły odbioru urządzeń.

8.3. Procedura odbioru

− Powyższe dokumenty powinny być przygotowane i dostarczone do komisji dokonującej odbioru instalacji
− Przeprowadzenie odbioru tj. czynności, które należy wykonać podczas procedury odbioru są następujące:
o Sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą zamontowanych
elementów i urządzeń (sprawdzenie np. tabliczek znamionowych, numerów fabrycznych itd.).

8.4. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
− dokumenty jak przy odbiorze częściowym,
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
− protokoły przeprowadzonych badan szczelności całości instalacji,
− świadectwa jakości wydane przez dostawce materiałów,
− inwentaryzacja powykonawcza w razie zmian w czasie realizacji,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050                   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy
                                            odbiorze
PN-88/B-06250                   Beton zwykły
PN-88/B-30000                   Cement portlandzki
PN-80/C-89205                   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-55/E-05021                   Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli
PN-76/E-05125                   Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-83/E-06305                   Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314                   Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne
PN-93/E-90401                   Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na
                                            napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
                                            napięcie znamionowe 0,6/1kV
PN-86/O-79100                   Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 
                                            Wymagania i badania
BN-68/6353-03                    Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
                                            suspensyjnego
BN-88/6731-08                    Cement. Transport i przechowywanie
BN-66/6774-01                    Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka
BN-87/6774-04                    Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-83/8836-02                    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
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BN-77/8931-12                   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
BN-79/9068-01                    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
                                            oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych
PN-IEC 364-4-481:1994     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
                                            bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od
                                            wpływów zewnętrznych
PN-IEC 60364-1:2000         Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
                                            podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000         Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych
                                            charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
                                            bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC 60364-4-46:1999    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
                                            bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne połączenie
PN-IEC 60364-4-47:1999    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
                                            bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających
                                            bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne, środki ochrony przed porażeniem
                                            prądem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami.
                                            Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i
                                            uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
                                            bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
                                             bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
                                            Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
                                             bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
                                             zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
                                            elektrycznego. Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
                                            elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
                                            elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54:1999    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
                                            elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-523:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
                                            elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC 60364-5-534:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
                                            elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami
PN-IEC 60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
                                            elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania
                                            izolacyjnego i łączenia
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
                                            elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC 60364-6-61:2000   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
                                            odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
                                            specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wanna lub/i
                                            basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
                                            specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
PN-61/E-01002                    Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. Znamionowe napięcia probiercze  
                                             izolacji.
Rozporządzenie MSWiA z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563 z 2006r).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14.05.1992r. w sprawie czynności kontrolno-
rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania 
(Dz. U. Nr 43, poz. 191)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania świadectwa 
dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 40, poz. 
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172)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE
wyd. 1980r.
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