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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: E-01.01. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Przedmiot ST i nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót branży 
elektrycznej dla tematu o nazwie jak niżej: 
„Projekt adaptacji budynku administracyjno – biurowego powtarzalnego „OFFICE 1 / DCU04”. 
Zakres stosowania ST 
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie „Przedmiot 
ST i nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót branży elektrycznej związanych z wykonaniem konkretnego celu określonego w punkcie 1. 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
E-01.01.01  Instalacyjne roboty elektryczne 
E-01.01.02  Instalacyjne roboty teletechniczne 
Określenia podstawowe 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania takich aprobat. 
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach 
Roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego - budowa, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu 
budowlanego 
Certyfikat - dokument potwierdzający zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
Kubatura - objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych. W kubaturze uwzględnia się również pomieszczenia 
niemieszkalne jak np.: garaż, kotłownia itp. 
Powierzchnia całkowita - łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych (z 
uwzględnieniem grubości ścian). 
Powierzchnia użytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczeń użytkowych w budynku ustalana na podstawie ich wymiarów 
wewnętrznych. Podczas obliczeń uwzględniana jest wysokość pomieszczeń. W zależności od niej wlicza się 100%, 50% lub 0% 
powierzchni do sumy końcowej. 
Powierzchnia zabudowy - obszar, jaki zajmuje budynek wraz z elementami towarzyszącymi jak schody, tarasy itp. 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru/Inżynier - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie umową. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 
umowie, jako tworzące cześć terenu budowy. 
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Instalacja elektryczna - zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach, służących do doprowadzania energii 
elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrządy i aparaty łączeniowe, 
zabezpieczające, ochronne i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe źródła 
energii, jak baterie akumulatorowe i zespoły prądotwórcze. 
Cześć bierna - dostępna dla dotyku przewodząca cześć urządzenia elektrycznego, niebędąca częścią czynną, która może 
znaleźć się pod napięciem tylko w razie uszkodzenia urządzenia. 
Cześć czynna - cześć przewodząca urządzenia elektrycznego, która w normalnych warunkach pracy może przewodzić prąd lub 
znajdować się pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego. Częścią czynną jest przewód neutralny N, a nie jest – 
przewód ochronno - neutralny (PEN) ani przewód ochronny (PE). 
Izolacja ochronna - środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej polegający na zastosowaniu izolacji podwójnej lub izolacji 
wzmocnionej lub osłony izolacyjnej ochronnej. 
Izolacja podstawowa - izolacja części czynnych zastosowana w celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej. 
Obudowa - element konstrukcyjny zapewniający ochronę urządzenia przed narażeniami środowiska. Obudowa o stopniu 
ochrony co najmniej IP2X lub IPXXB może spełniać role osłony. 
Ochrona przeciwporażeniowa - zespół środków technicznych zapobiegających porażeniom prądem elektrycznym w 
normalnych i zakłóceniowych warunkach pracy urządzeń elektrycznych. Rozróżnia się ochronę podstawowa, dodatkową i 
uzupełniającą. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem 
łuku elektrycznego. 
Osprzęt elektroenergetycznych linii kablowych - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakańczania kabli, np. mury, głowice, złączki, końcówki. 
Połączenie wyrównawcze - elektryczne (galwaniczne) połączenie części biernych i/lub części obcych zapewniające, że maja 
one taki sam potencjał. 
Przewód ochronno-neutralny PEN - uziemiony przewód spełniający równocześnie funkcje przewodu ochronnego PE i 
przewodu neutralnego N. 
Przewód ochronny PE - uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego środka ochrony przeciwporażeniowej 
dodatkowej, niepodlegający obciążeniu prądami roboczymi, do którego przyłącza się części bierne. 
Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowę, przed dotknięciem części czynnych i 
poruszających się mechanizmów, przedostawania się ciał stałych i wnikaniem wody. 
Szyna wyrównawcza - (główna lub miejscowa) - szyna przeznaczona do przyłączania przewodów wyrównawczych 
zapewniających połączenie wyrównawcze (główne lub miejscowe). 
Uziemienie - połączenie elektryczne z ziemią: uziemieniem nazywa się też urządzenie uziemiające obejmujące uziom, przewód 
uziemiający oraz – jeżeli występują – zacisk probierczy uziomowy i szynę uziemiającą. 
 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca: 
– Uzyskał wszelkie niezbędne informacje o omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, 

jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót.  

– Podczas przygotowania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez Zamawiającego, na własnej fachowej 
analizie i doświadczeniu oraz na wizjach lokalnych w terenie. Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót, fizyczne 
przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie 
przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie zawiadomić Zamawiającego. 

– Podczas przygotowania oferty miał świadomość, że wymienione w przedmiarach robót ilości są ilościami szacunkowymi i 
nie mogą być brane za rzeczywiste i poprawne do wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu – 
Oferent ma obowiązek dokonać niezbędnej weryfikacji przedmiaru i uwzględnić ją w kosztorysie ofertowym.  

– Upewnił się, co do prawidłowości i kompletności oferty przetargowej oraz ilości robót, stawek i cen w ofercie i kosztorysach 
ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla 
właściwego wykonania robót oraz usunięcia usterek – oferent ma obowiązek dołączyć dodatkowe kosztorysy ofertowe na 
niezbędne roboty, które jego zdaniem zostały pominięte w przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania 
poszczególnych robót i całego przedmiotu umowy. 

 
PROWADZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych 
i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 
tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
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robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. O 
przystąpieniu do robót Wykonawca obwieści dla Inwestora oraz dla wszystkich podmiotów zainteresowanych, (które określi 
Inwestor) przed ich rozpoczęciem. 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
Równocześnie z przekazaniem w/w dokumentów zamawiający określi godziny i dni tygodnia, w których Wykonawca będzie mógł 
wejść na obiekt w celu prowadzenia robót.   
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią cześć Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Dokumentach Kontraktowych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności wymiary podane 
na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w SST 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 bliska 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 Dokumentacja Projektowa lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
Zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być uzgodnione w terminie 
zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru lub 
Inżyniera odpowiedzialnego do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone 
przez autora projektu. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych, a jeżeli 
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować obniżenia 
trwałości eksploatacyjnej, nie mogą powodować obniżenia jakości całości wykonanych instalacji oraz nie mogą powodować 
obniżenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu lub jego części. 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia 
ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 
ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, 
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tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w 
obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, 
które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna 
dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  
Powstałe podczas prac odpady należy przekazać do utylizacji dla odpowiedniego podmiotu zajmującego się ich przetwarzaniem 
(zakłady utylizacji) bądź autoryzowanym skupem (skupy metali, tworzyw). 
Przez odpady rozumieć należy typowe, powstające podczas prowadzenia prac branży elektrycznej odpady, tj.:  
- ścinki i złom tworzyw sztucznych wszelkiego rodzaju, 
- złom metali i ich pochodnych: stali, miedzi, aluminium, cyny, ołowiu i in., 
- elektrody otulone i nieotulone, 
- świetlówki wszelkiego rodzaju oraz inne źródła światła, np. lamy rtęciowe,  
- baterie i akumulatory, 
- przepracowane lub niewykorzystane oleje, np. hydrauliczne, smary i lubrykatory,  
- oleje transformatorowe, szczególnie te zawierające PCB, 
- płyny techniczne, szczególnie na bazie alkoholi i zawierające PCB, 
- rozpuszczalniki i rozcieńczalniki wszelkich rodzajów szczególnie zawierające PCB, 
- ksylen, farby i bitumy wszelkich rodzajów, 
- kwasy i zasady, 
- gazy techniczne, 
- papier, karton i elementy opakowań, 
- inne zakwalifikowane jako odpad. 
Niedopuszczalne jest przekazanie bądź umyślne zbycie odpadów w inny niż podano wyżej sposób. Niedopuszczalne jest 
utlenianie (palenie) odpadów. Składowanie materiałów odpadowych ograniczyć do minimum. Sposób ewentualnego 
składowania odpadów musi spełniać warunki ochrony atmosfery, gleby i wód gruntowych przed zanieczyszczeniem. Wykonawca 
ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz 
utylizacji i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy (m. in. zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami). Wykonawca 
dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w 
urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 
mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze, jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do 
wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 
które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej 
ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego 
zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania badań 
zleconych przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
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 do magazynowania i załadunku materiałów. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na 
budowie 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla 
potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
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Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i 
datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego realizacją 

umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub 

spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i 

pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na 
bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub 
się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
Inne istotne dokumenty budowy 
 Oprócz dokumentów wyszczególnionych wyżej, dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
b) Pozwolenie na budowę, 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 
dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę  
Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład 
umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych 
lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 
wyłącznie przez wykonawcę. 
Rysunki robocze 
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Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków 
lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane, dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 
warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy 
w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów 
w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 
kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni 
roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 
zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 
oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym 
dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji 
2) Nr umowy 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 
8) Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi 
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i 
zatwierdził oraz że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami. Wykonawca we wstępnej fazie 
robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 
lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 
lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 
75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną 
uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją 
umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
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10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami 

części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i 
zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta 
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 
21. Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego 
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów 
nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze 
budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające znak CE oraz certyfikaty i aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze oraz dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i 
Unii Europejskiej.  
Poszczególne grupy materiałów i urządzeń powinny pochodzić od jednego producenta (np. wyposażenie rozdzielnic, zespołu 
prądotwórczego, itd.). Przy doborze określonych typów materiałów i urządzeń wzajemnie ze sobą powiązanych, należy 
zagwarantować ich wzajemną kompatybilność. 
Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
- dostarczyć zaświadczenia o jakości, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze) zakupionych przez Wykonawcę materiałów, dla których normy PN i BN to przewidują. Inne materiały powinny 
być wyposażone w takie dokumenty na żądanie Inspektora Nadzoru, 
- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 
uzyskać jego akceptację. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na sześć tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań. 
Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów dostarczonych przez Inwestora, które podlegają wymaganiom zawartym w 
punkcie „Materiały”. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które 
zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za 
ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy 
są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do 
pobierania i badania próbek materiału, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
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W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia 
dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 
użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 
do wbudowania.  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-
montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących roboty instalacyjno-montażowe. W przypadku braku takich 
wytycznych wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez Wykonawcę robót a 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były składowane 
zgodnie z zaleceniami producentów, były zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, zanieczyszczeniem, zniszczeniem, 
uszkodzeniem, pogorszeniem się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych, kradzieżą i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Należy zachować wymagania wynikające ze 
specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Miejsce lub miejsca 
składowania lub przechowywania jakichkolwiek materiałów uzgodni Wykonawca z Inwestorem lub/i Inspektorem Nadzoru. 
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. Nie dopuszcza się używania materiałów odpadowych do robót. 
Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków: 
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg a 

temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- 
krotna średnica zewnętrzna kabla, 

- bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz a tarcze 
bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. 

- Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla lub przewodu należy układać 
poziomo.  

- Zabronione jest: przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami. Umieszczenie i 
zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne 
staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest zabronione. 

Wykonawca uzyska od Inwestora odpowiednie przepustki wjazdu na teren budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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dokumentacji projektowej, ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, Inżyniera i Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Sposób ich usuwania uzgodni Wykonawca z Inwestorem.  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przewidzianych do wykonania robót. 
Kontrola i badania w czasie wykonywania robót 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót powinno podlegać co najmniej: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- prawidłowość działania zabezpieczeń, 
- ułożenie przewodów i montaż osprzętu, 
- prawidłowość działania wszystkich obwodów, układów oraz systemów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- prawidłowość ułożenia kabli, 
- zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem mechanicznym, 
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do styków,  
- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem. 
Kontrola, pomiary i badania po zakończeniu robót 
Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić próby montażowe 
obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy 
przeprowadzić oględziny, które mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach, zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz nie 
mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.  
W szczególności należy sprawdzić: 
- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających, 
- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych, 
- oznaczenie obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków, itp. 
- poprawności połączeń przewodów, 
- dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodna ich obsługę, identyfikację i konserwację. 
Po dokonaniu oględzin należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-IEC 60364-6-61 niżej wymienione próby 
instalacji dotyczące: 
- ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych, 
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
- stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania, 
- sprawdzenia biegunowości, 
- wytrzymałości elektrycznej (w uzasadnionych przypadkach), 
- działania poszczególnych systemów, 
- skutków działania ciepła, 
- spadku napięcia. 
Wszystkie badania i pomiary przeprowadzać zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisów. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawia na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Uwaga: Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportowe z wynikami badań niezwłocznie po ich opracowaniu. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 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 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 
w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach.  
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, 
muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 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. Wykonanie robót winno być zgodne z zakresem robót 
ujętych w przedmiarze i ST oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót oraz: 

- m (metr) wykonanej i odebranej instalacji elektrycznej, 
- kpl. (komplet) wykonanych i odebranych rozdzielnic, 
- szt. (sztuk) osprzętu elektroinstalacyjnego (łączniki, gniazda, puszki i.t.p.), 
- r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych, 
- m-g (mechanogodzina) wykonanych i odebranych robót sprzętu. 

Odbiór robót i podstawa płatności 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi robót częściowych, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
-  Odbiór 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 dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Odbiór ostateczny  
1.  Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzana przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie 
budowy oraz dokumentację stwierdzającą uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian, 

- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi normami, 
- atesty i zaświadczenia oraz świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,  
- dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- protokoły odbiorów robót zanikających, 
- świadectwa jakości i aprobaty techniczne, 
- rysunki, plany i schematy powykonawcze, 
- wyniki badań kontrolnych, 
- instrukcje obsługi w języku polskim, dokumenty DTR oraz karty gwarancyjne, 
- inne dokumenty, których zażąda Zamawiający lub Inspektor Nadzoru, których potrzeby dostarczenia nie dało się 

przewidzieć na etapie wykonywania niniejszej specyfikacji technicznej.  
Przy odbiorze ostatecznym należy: 
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- sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacja projektową, warunkami technicznymi wykonania, odpowiednimi 
normami i przepisami oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy (dotyczącymi zmian i odstępstw od 
dokumentacji projektowej), 

- dokonać prób i odbioru poszczególnych instalacji, 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonania robót (instalacji, systemów) odpowiednimi protokołami prób 

montanowych oraz rozruchów technologicznych, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych 
w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez członków komisji przeprowadzającej badania. 
Protokół winien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 
uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia robót, 
protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym odmowę wraz z jej 
uzasadnieniem. 
Ewentualny termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja, którą powołuje Inspektor Nadzoru 
lub Zamawiający. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad w punkcie 14.3. Odbiór ostateczny. 
Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
Przepisy związane 
Normy i normatywy 
[1] PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
[2] PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
[3] PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
skutkami oddziaływania cieplnego. 
[4] PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 
[5] PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
obniżeniem napięcia. 
[6] PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 
łączenie. 
[7] PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
[8] PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
[9] PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 
 [10] PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
ogólne. 
[11] PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
[12] PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. 
[13] PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. 
[14] PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 
[15] PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów. 
[16] PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami. 
[17] 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. 
[18] PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
[19] PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. 
[20] PN-91/E05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 
[21] PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
[22] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Instalacje Elektryczne, wydanie aktualne. 
[23] Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późn. zmianami). 
[24] Ustawa z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do ustawy. 
[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).  
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[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
[28] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47 
poz. 401 z dnia 06.02.2003). 
[29] Rozporządzenie MSW z dnia 03.11.1992 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( 
Dz. U. 92/92 ). 
[30] N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
[31] PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi. 
[32] PN-IEC 664-1: 1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.  
Zasady, wymagania i badania, 
[33] PN IEC 439-1 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
[34] PN-EN 501-2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynku. 
 
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz 
inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
[2] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
[3] Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. 
(Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
[4] Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
[7] Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072). 
[8] Ustawa – Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 r (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zm.) 
[9] Ustawa – Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (Dz. U. Nr 89 poz.414 z późn. zm.) 
[10] Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001 r (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) 
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (dz. U. Nr 112 poz. 1206) 
[12] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z dnia 20.09.2005 r.) 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: E-01.01.01.  INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE 
Kody CPV: 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót dotyczących instalacyjnych elektrycznych wewnątrz obiektów.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wymagania ogólne dotyczące bhp podano w E-01.01. Wymagania ogólne. 
ZALECENIA: wydzielić, odgrodzić i oznakować miejsca prac, zastosować osłony stanowiskowe, umieścić odpowiednie tablice 
ostrzegawcze.  
Nie pozostawiać otwartych skrzynek/tablic/rozdzielnic (szczególnie na zewnątrz obiektu: złączy kablowych i skrzynek słupowych) 
bez nadzoru osobowego.  
Stosować sprzęt z autopochłaniaczami pyłów i odłamków (lub ewentualnie autonomiczne urządzenia pochłaniające pyły, urobek 
i odłamki) wg przyjętej technologii prac. 
Stosować odzież ochronną oraz specjalne kamizelki sygnalizacyjne w kolorze zielonym z systemem odblasków. Stosować szelki 
asekuracyjne do prac na wysokości i prac na rusztowaniu. Stosować chełmy ochronne, przyłbice i inne odpowiednie ochronniki 
twarzy i oczu. Stosować ochronniki słuchu. 
Zadbać o prawidłową koordynację robót – szczególnie tych na zewnątrz obiektu i na wysokości. Zadbać o odpowiednią 
komunikację między pracownikami i operatorami sprzętu przez używanie bezprzewodowego systemu łączności (np. 
krótkofalówek pracujących na ogólnodostępnym paśmie). 
Stosować sprzęt, osprzęt i sprzęt ochrony osobistej tylko i wyłącznie sprawny technicznie i posiadający odpowiednie certyfikaty 
dopuszczające do stosowania. 
Materiały 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w E-01.01. Wymagania ogólne. 
Należy stosować materiały jak niżej: 
a) Tablice rozdzielcze, rozdzielnice i złącza kablowe w obudowie metalowej o prądzie do 1000A, wieloodpływowe wyposażone 

wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 
b) Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV z żyłami miedzianymi o ilości, przekroju i materiale żył wg 

dokumentacji projektowej według PN-93/E-90400 oraz PN-93/E-90401. Bębny z kablami przechowywać w miejscach 
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych. 

c) Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750V z żyłami miedzianymi o ilości żył  
i przekroju żył wg dokumentacji projektowej wg PN-87/E-90056. 

d) Puszki elektroinstalacyjne rozgałęźne w obudowie z tworzywa sztucznego o IP nie mniejszym niż 44, z zaciskami 
szybkozłącznymi do 4mm2 i skrętnymi/śrubowymi od 6 do 10 mm2 , 400V. 

e) Rury instalacyjne sztywne lub giętkie uniepalnione z osprzętem wg EN 50086-1 i EN 50086-2. 
f) Przewód z jedną żyłą miedzianą, drutową lub typu linka na napięcie znamionowe 750V o izolacji polwinitowej 

ciepłoodpornej lub normalnej według PN-E-90500 oraz DIN VDE 0281. 
g) Osłony kablowe rurowe karbowane lub dwudzielne rurowe z tworzywa sztucznego z osprzętem według PN-EN 50086-2 

oraz dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Materiały na przepusty kablowe powinny być z materiałów 
niepalnych, wytrzymałych mechanicznie i chemicznie, powinny być odporne na działanie łuku elektrycznego. 

h) System koryt kablowych bez pokryw wraz z osprzętem wykonanymi ze stali cynkowanej ogniowo wg dyspozycji podanych 
w dokumentacji projektowej. 

i) System listew kablowych z tworzywa sztucznego z pokrywami koloru białego dostosowanych do mocowania naściennego 
wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 

j) Rury stalowe „czarne”, bez szwu do wykonania przepustów.  
k) Płaskownik stalowy ocynkowany, drut stalowy ocynkowany, złączki, uziom prętowy składany z pręta stalowego 

miedziowanego, złączki uziomu, grot i pobijak według PN-E-05115 i PN-E-50164. 
l) Piana kablowa ogniochronna o klasie odporności ogniowej El120 według DIN 4102. 
m) Oprawy oświetleniowe, łączniki i osprzęt wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 
Sprzęt 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w E-01.01. Wymagania ogólne. Nadto, wykonawca powinien wykazać się 
możliwością stosowania następujących maszyn i sprzętu, gwarantującego właściwą technologię prac, między innymi takiego, 
jak: samochód skrzyniowy, wiertarka pneumatyczna udarowo-obrotowa. 
Transport 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w E-01.01. Wymagania ogólne. 
Wykonanie robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w E-01.01. Wymagania ogólne. 
Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, odpowiednimi normami, przepisami, dyrektywami, 
dokumentami DTR producentów oraz projektem organizacji opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru Budowlanego lub Inspektora z ramienia Inwestora. 
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Wymagania ogólne dotyczące instalacji elektrycznych 
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych muszą być dostosowana do 
układu sieci TN-S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz. 
Złącza instalacji elektrycznej budynków, muszą umożliwiać odłączenie instalacji od sieci zasilających i być usytuowane w 
miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi a także 
ingerencją osób niepowołanych. 
Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N). 
Jako środek uzupełniającej dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. 
Parametry tych wyłączników (czas wyłączania i wielkość znamionowego prądu wyłączającego) określają rysunki dokumentacji 
projektowej i specyfikacje. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych należy 
stosować wyłączniki nadmiarowe: 
•  o prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników, 
•  wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć 
•  charakterystyce czasowo-prądowej: 
typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych,   
typu C dla zabezpieczenia silników i ewentualnie dla zabezpieczenia obwodów z lampami elektroluminescencyjnymi i 
wyładowczymi. 
W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, 
łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Stosować zasadę prowadzenia 
tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. Przewody elektryczne zasilające 
rozdzielnie elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. 
Żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych muszą być wykonane wyłącznie z 
miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach powinno zapewniać bezkolizyjność z 
innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania należy zapewnić równomierne obciążenie 
faz linii zasilających. 
Przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: łatwy 
dostęp, należy jednocześnie zabezpieczyć je przed dostępem osób niepowołanych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd 
wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i 
wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry 
natomiast przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego bieguna. Gniazd wtyczkowych 2-
biegunowych nie należy stosować.  
Roboty przygotowawcze - wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić kompletność dostawy urządzeń i materiałów.  
Trasowanie 
Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania: 

- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 
- wytyczenie miejsc pod montaż rur osłonowych; 
- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa 
instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Kucie i zaprawienie wnęk pod tablice 
Jeśli nie wykonano wnęk w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji. 
Wnęki pod tablice należy dostosować do wielkości tablicy rozdzielczej. Wnęki wykonać na odpowiednią głębokość z 
uwzględnieniem podejścia przewodów elektrycznych do aparatury modułowej. 
Zabrania się wykonywania wnęk w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję, zabrania się kucia bruzd, 
przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.  
Ustalenie miejsc montażu opraw i osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy  
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed 
uszkodzeniami, przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, 
zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być 
chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem   mechanicznym   
można   stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop, cała rura powinna być pokryta tynkiem, przebicia przez 
ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości 
podanych w p. 5.3.1, rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby 
nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 
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Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz budynku muszą być chronione przed 
uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania się kucia przebić i instalowania przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. 
Kucie bruzd 
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku, przy układaniu dwóch lub kilku rur w 
jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5mm. Rury zaleca się 
układać jednowarstwowo. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 
konstrukcję, zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy 
przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop, cała rura powinna być pokryta tynkiem, przebicia przez ściany 
należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości 
znamionowych, rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie 
były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy wykonywać je ręcznie przecinakiem i młotkiem lub za pomocą 
narzędzi elektrycznych względnie pneumatycznych. Bruzdy należy wykonywać o szerokości równej około 2 średnicom zewnę-
trznym rurki; głębokość bruzdy powinna być taka, aby rurka nie wystawała więcej niż 5 mm poza mur w stanie surowym. Przy 
układaniu większej liczby rurek, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurkami wynosiły co najmniej 5mm.  
Rurki należy układać jednowarstwowo, układanie rurek jedna pod drugą jest zabronione. Przy prowadzeniu rurki po stropie 
należy wykorzystywać otwory pustaków w stropie. Kucie bruzd w stropie jest niewskazane. Przebicia, przekucia itp. w 
elementach żelbetowych, filarach i innych odpowiedzialnych elementach konstrukcyjnych należy uzgadniać z technicznym 
nadzorem budowlanym. Zabrania się kucia bruzd w belkach strunobetonowych i kablobetonowych. Do tych elementów wolno 
mocować uchwyty za pomocą obejm lub klejenia. W narożnikach prostych należy kuć bruzdę głębiej, aby schować kolanko pod 
tynkiem. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurki można było prowadzić łagodnymi łukami. 
Roboty instalacyjne - montażowe - wymagania ogólne 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi 
instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 
Główne ciągi instalacji układać pod tynkiem. WLZty prowadzić w rurach ochronnych na tynku oraz w rurach w tynku. Do 
wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody klimatyzacji, 
wentylacji, kanalizacji, piorunochronną, telekomunikacyjną itd. 
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które muszą być 
uwzględnione w trakcie projektowania budowy, modernizacji bądź remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie 
poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie 
oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i 
współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do 
powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń 
podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru. Z kolei inne niż 
elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie 
prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te czynności. Chodzi 
tu głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, aby można było swobodnie i bezpiecznie operować 
narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych. 
Wewnętrzne linie zasilające prowadzić w rurach instalacyjnych pod tynkiem. Poszczególne obwody rozprowadzić rurach RB pod 
tynkiem, pod tynkiem w wykutych bruzdach. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych pod warunkiem 
pokrycia ich warstwą co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy bądź same przewody mocować na 
powierzchni ścian i stropów już wcześniej otynkowanych. 
Układanie rur i osadzanie puszek 
Rury należy układać i mocować na tynku do ścian. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub 
przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 
wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jedno kielichowych lub złączek dwu 
kielichowych. Na przygotowanej trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach. Końce rur przed połączeniem 
powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem, i osprzętem należy wykonywać poprzez 
wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze 
spadkami 0,1% w celu umożliwienia odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania 
długich, prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za pomocą złączek kompensacyjnych 
wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy też umożliwienia przesunięć w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym). Na łuki należy 
również stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję elementów kompensacyjnych. Promień gięcia rur powinien 
zapewniać możliwość swobodnego wciągania przewodów. 
Puszki powinny być zamontowane do ścian za pomocą kołków rozporowych. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć 
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na 
głębokość do 5mm. 
Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej należy osadzać w sposób trwały przez przykręcenie do korytka lub 
ściany. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy przewodu i 
dławika. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
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Puszki dla instalacji podtynkowej należy osadzać w ślepych otworach wywierconych w ścianach (przed ich tynkowaniem) w 
sposób trwały przez przykręcenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej bądź gipsowej. Puszki po zamontowaniu należy 
przykryć pokrywami. 
Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzonych rur. Puszki IP20 można stosować tylko w pomieszczeniach suchych. Do osprzętu w 
jednej ramce kilkukrotnej stosować jedną puszki wielokrotne. W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki o IP44. 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu 
uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic 
zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
Wciąganie przewodów do rur 
Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania, osprzętu i jego 
skręcenia z rurami oraz przelotowość. Do ułożonych rur należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, 
zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.  
Mocowanie puszek 
Puszki należy osadzać w ścianach w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych 
puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
Możliwe jest stosowanie puszek i sprzętu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej. 
Mocowanie puszek natynkowych  
Puszki natynkowe należy mocować na ścianach w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych. Puszki po zamontowaniu 
należy przykryć pokrywami montażowymi.  
Zasadnicze czynności podczas przygotowywania podłoża do zamocowania puszek: 

– Trasowanie. 
– Wykonanie ślepych otworów mechanicznie. 
– Wstrzelenie kołków. 
– Ucięcie i przyspawanie płaskownika. 
– Wykonanie konsolek i przyspawanie. 
– Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i płaskowników. 
– Wykonanie konsolek. 
– Osadzenie konsolek. 
– Pomalowanie konsolek. 
– Osadzenie kołków rozporowych. 
– Umocowanie puszki. 
– Podłączenie i przedzwonienie przewodów 

Układanie i mocowanie przewodów w tynku 
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych 
płaskich, na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej 
grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły 
oraz wspólną powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału palnego, jeżeli 
zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A, przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości 
niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe, zagięcia i łuki w 
płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie 
uszkadzając ich izolacji, podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie, przewody należy mocować do podłoża 
za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 
Mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji 
żył przewodu. Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie. 
Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić 
obok puszki. 
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. 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez 
stosowania osłon w postaci rur. 
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać 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. 
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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. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie 
przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 
ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 
Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób 
estetyczny, podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach zamocowanych pod powierzchnią 
podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Podejścia zwieszakowe 
stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. 
Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do: 

– opraw oświetleniowych, 
– odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i rodzaju 
wykonywanej instalacji. 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 itp. 
UWAGA: stosować podejścia zwieszakowe tylko przewodami giętkimi typu linka YLY w osłonie rurowej i wg dyspozycji 
zawartych w dokumentacji projektowej.  Dla wyodrębnionych odbiorów kuchennych wykonać podejścia w posadzce: w tym celu 
użyć rur osłonowych typu Arot DVK50 układanych przed wykonaniem posadzek. Następnie po wciągnięciu do rur przewodów i 
nałożeniu rur ochronnych karbowanych końce rur należy zapiankować pianą ognioodporną np. typu HILTI CP620. Podejścia z 
posadzki wykonywać tylko przewodami giętkimi typu linka (YLY) w osłonie rurowej i wg dyspozycji zawartych w dokumentacji 
projektowej. 
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 i 
korozją. Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się 
na dwa rodzaje:  

– przyłączenia sztywne,  
– przyłączenia elastyczne. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami 
kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nieulegającym żadnym 
przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,  
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach   elastycznych. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie 
tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników muszą 
być chronione. 
Montaż przewodów i osprzętu 
Rury typu RB 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

– Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytów do rur RB 
– Przygotowanie podłoża 
– Zamocowanie uchwytów 
– Odmierzenie i ucięcie rur 
– Wykonanie połączeń złączkami przelotowymi 
– Sprawdzenie drożności rurażu 
– Wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji 
– Ułożenie rur na uchwytach 

Układanie przewodów  
Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na liście adresowej. 
Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub odpowiednio 
obudowane. 
Trasy przewodów kabelkowych sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku muszą zapewniać łatwość ich 
wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych. 
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Minimalny przekrój żył przewodzących przewodów kabelkowych dla obwodów oświetleniowych 1,5 mm2 Cu, obwodów gniazd 
wtykowych i obwodów siłowych 2.5mm2 Cu. 
Poziom izolacji przewodów kabelkowych -750V. 
Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być oznakowane przez producenta (marka), 
posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami t.j. 

– przewód ochronny PE - kolor żółtozielony 
– przewód neutralny N 
– kolor przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brązowy,  czarny 

Układanie przewodów pod tynkiem  
Instalacje wtynkowe należy wykonać przewodami Cu wielożyłowymi płaskimi. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć 
nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Podłoże 
do układania na nim przewodów powinny być gładkie. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Mocowanie 
klamerkami należy wykonać w odstępach około 50 cm wbijając je tak aby nie uszkodzić żył przewodu. Do puszek wprowadzić 
tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 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. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączeniach płyt itp. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

– Rozwinięcie przewodu kabelkowego 
– Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji 
– Odmierzenie i ciecie 
– Zamocowanie przewodu do podłoża 
– Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

– Rozwinięcie przewodu. 
– Odmierzenie i ucięcie. 
– Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu wiązadełkowego, zaprawy gipsowej. 
– Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych. 

Przewody wciągane do rur  
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

– Rozwinięcie przewodu 
– Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji 
– Odmierzenie 
– Cięcie 
– Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych 
– Wciągnięcie przewodów 

Montaż osprzętu i aparatury 
Osprzęt szczelny, wykonany z tworzyw sztucznych, należy przymocować mocno do ścian co najmniej dwoma śrubami. 
Puszki odgałęźne kolidujące z ciągami przewodów powinny być montowane na wspornikach odsądzonych od ściany tak, aby 
ciągi przewodów można było przepuścić w linii prostej pod puszką. Do mocowania osprzętu należy używać wkrętów do drewna z 
łbem półkolistym, a nie stożkowym. Puszki i osprzęt należy umieszczać tak, aby nie było konieczne gięcie przewodów w pobliżu 
ich wprowadzenia do dławików. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

– Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury  
– Przygotowanie podłoża 
– Wykonanie ślepych otworów mechanicznie / ręcznie 
– Wykruszenie lub wycięcie otworów do wprowadzenia przewodów w puszkach  
– Wprowadzenie przewodów w otwory puszki  
– Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej  
– Osadzenie puszki w gotowym podłożu  
– Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni  
– Odkrywanie puszek 
– Podłączenie i przedzwonienie przewodów  
– Zamknięcie puszek 
– Rozmontowanie osprzętu, łączników i aparatury 
– Podłączenie łączników i gniazd wtykowych  
– Zamocowanie łączników i gniazd wtykowych w puszce 

Wymagania dodatkowe dotyczące robót 
Łączniki i gniazda wtykowe powinny być umiejscowione na wysokościach (od wykończonego podłoża pomieszczeń) określonych 
dokumentacją projektowa lub według odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku. Przed wykonaniem podłączeń łączników i 
aparatów - należy sprawdzić poprawność ich funkcjonowania. 
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Montaż opraw oświetleniowych  
Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw. 

– Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytów 
– Przygotowanie podłoża 
– Zamocowanie uchwytów 
– Rozpakowanie oprawy 
– Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających 
– Otwarcie i zamknięcie oprawy 
– Obcięcie i obrobienie końców przewodów 
– Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem  
– Zamontowanie oprawy i podłączenie 
– Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.) 

Zasadnicze czynności przy montażu źródeł światła 
– Zdjęcie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp. z oprawy 
– Wyjęcie źródła światła z opakowania 
– Sprawdzenie marki, zgodności oznaczeń i parametrów 
– Zamontowanie źródła światła w oprawie 
– Sprawdzenie świecenia oprawy, zamontowanie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp. 

Montaż tablic rozdzielczych 
Załączone w projekcie rysunki schematów ideowych zasilania i tablic rozdzielczych są w stopniu wystarczającym dopełnieniem 
niniejszej specyfikacji i dopełniają także dane potrzebne do sporządzenia kalkulacji cenowej. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

– Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podłożu  
– Wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą  
– Skręcenie szyn zbiorczych ze sobą w miejscach połączeń 
– Podłączenie końcówek kabli zasilających i odpływowych do zacisków  
– Podłączenie przewodu uziemiającego  
– Sprawdzenie i dokręcenie śrub  
– Malowanie poprawkowe 

Wymagania dodatkowe dotyczące robót: 
Przy wszystkich rozdzielnicach, złączach i tablicach rozdzielczych musi być umieszczony ich schemat ideowy połączeń z opisem 
aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych. Schematy winny być zabezpieczone 
przed kurzem i wilgocią (np. przez laminowanie). 
Montaż aparatury modułowej w rozdzielniach 
Załączone w projekcie rysunki schematów ideowych zasilania i tablic rozdzielczych są w stopniu wystarczającym dopełnieniem 
niniejszej specyfikacji i dopełniają także dane potrzebne do sporządzenia kalkulacji cenowej. 
Wymagania dodatkowe dotyczące robót: 
Przy wszystkich rozdzielnicach, złączach i tablicach rozdzielczych musi być umieszczony ich schemat ideowy połączeń z opisem 
aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych. Schematy winny być zabezpieczone 
przed kurzem i wilgocią (np. przez laminowanie).  
System awaryjnego wyłączenia zasilania elektrycznego 
W modernizowanym budynku przewidziano system zdalnego wyłączenia zasilania w energię elektryczną dla całego obiektu 
poprzez system przycisków oznaczonych „SA-nn” montowanych w różnych punktach obiektu oraz na zewnątrz. Stosuje się 
przyciski zdalnego wyzwalania głównego wyłącznika prądu, których wyzwolenie powoduje podanie impulsu elektrycznego na 
cewkę wybijakową wyłącznika głównego i jego wyłączenie.  
Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze 
Jako ochronę dodatkową zaprojektowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S. Wszystkie 
projektowane tablice elektryczne winny być wyposażone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski 
N należy odizolować od konstrukcji. Przewody PE połączyć ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami 
wsporczymi złącza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku – z zaciskiem złączki). 
Przewód PE ma mieć izolację w kolorze żółto-zielonym natomiast N w niebieskim. Dodatkowo w budynku należy wykonać 
główną szynę wyrównawczą (uziemiającą) do której za pomocą przewodu LgY 16mm2 należy podłączyć: 

– przewody ochronne lub ochronno-neutralne 
– rury instalacji sanitarnych 
– metalowe brodziki, baseny, zlewy itp. 
– zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku 
– kanały wentylacyjne 
– korytka kablowe 
– inne masy metalowe 

W łazienkach i w WC wykonać szyny wyrównania potencjałów. Szynę montować w łazienkach na wysokości 0,3m w puszce 
podtynkowej np. pod umywalką. Do szyny wyrównania potencjałów podłączyć za pomocą przewodów LgYżo 16 mm2 metalowe 
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rury, grzejniki, brodziki, wanny, metalowe elementy umywalek a następnie za pomocą przewodu LgYżo 16 mm2 połączyć z 
zaciskiem przewodu PE w rozdzielniach elektrycznych. 
Badania i pomiary 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów  

- Badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej 
- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
- Sprawdzenie poprawności połączeń  
- Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwą adresową  
- Pomiar rezystancji izolacji przewodów  
- Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
- Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów  
Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być sporządzone raporty. Badania i pomiary 
powinna wykonywać uprawniona osoba/pracownik laboratorium. Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów 
musza posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy 
muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych 
do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakości. 
Demontaż 
Zdemontowany sprzęt należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora lub przeznaczyć bezpośrednio do utylizacji. 
Podczas prac demontażowych należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić instalacji elektrycznych nie podlegających 
pracom demontażowym. 
Uziemienie punktu podziału przewodu PEN na PE i N 
W projektowanej tablicy głównej wykonać punkt podziału przewodu PEN na przewód PE i N. Punkt podziału za pomocą bednarki 
St/tZn i uziomu pionowego uziemić. Rezystancja uziemienia punktu podziału Ru ≤ 10Ω. Uziom montować zgodnie z zaleceniami 
producenta uziomu. Bednarkę układać w ziemi na głębokości 0,6m. Uziom szpilkowy zamontować w odległości nie mniejszej niż 
1m od obrysu budynku. Połączenia spawane zabezpieczyć przed korozją. Szynę uziemiającą należy połączyć z uziomem 
pionowym poprzez złącze kontrolne. 
Uziomy pionowe należy wykonywać w następujący sposób: 
a) uziomy pionowe sztuczne należy pogrążać w grunt do głębokości nie mniejszej niż 2,5 m, 
c) uziomy pionowe wkręcane lub pogrążane wibromłotem należy zagłębiać na taką głębokość, aby w miarę możliwości uzyskać 
wymaganą rezystancję uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego, 
d) pręty stalowe używane do wykonania uziomu pionowego wkręcanego wibromłotem, należy łączyć przez spawanie lub 
skręcanie przy użyciu tulejki łączącej. Dopuszcza się również inne rodzaje połączeń odpowiednio mocnych i nie utrudniających 
pogrążania, 
e) górną krawędź uziomu pionowego należy usytuować na głębokości ok. 0,5 m poniżej poziomu gruntu, 
f) jeśli pojedynczy uziom pionowy nie spełnia podanych w dokumentacji technicznej wymagań odnośnie dopuszczalnej 
rezystancji uziomu, należy na podstawie pisemnego porozumienia z inwestorem wykonać układ uziomowy składający się z 
dwóch lub większej liczby pojedynczych uziomów pionowych, bądź mieszany układ uziomowy składający się z uziomów 
poziomych i pionowych. 
Naprawa tynków po robotach elektrycznych  
Po wykonaniu prac modernizacyjnych należy braki w ścianach uzupełnić i przywrócić do stanu pierwotnego. Bruzdy należy 
zatynkować wygładzić i zamalować.  
Wyszczególnienie robót podczas wykonywania prac związanych z uzupełnieniem tynków: 

– Odbicie odstających i spękanych tynków. 
– Odjęcie osiatkowania. 
– Przycięcie oraz osiatkowanie pojedynczymi warstwami powierzchni do tynkowania. 
– Powlekanie mlekiem cementowym oraz wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki. 
– Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych. 
– Dokładne połączenie tynków nowych z istniejącymi. 

Wyszczególnienie robót podczas wykonywania prac związanych z malowaniem: 
– Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 
– Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 
– Zeskrobanie łuszczącej się farby  
– Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą  
– Zagruntowanie mlekiem wapiennym  
– Wygładzenie powierzchni tynku  
– Reperacja uszkodzeń tynku zaprawą gipsową  
– Wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką. 
– Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie  
– Przetarcie całej powierzchni papierem ściernym  
– Malowanie dwukrotne pędzlem. 

Próby montażowe 
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Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych badań i po-
miarów (prac regulacyjno - pomiarowych) i próbnym uruchomieniem ("bieg luzem") poszczególnych przewodów, instalacji, 
urządzeń, maszyn itp. Zakres prób montażowych powinien być zgodny z odpowiednimi normami i przepisami oraz należy go 
uzgodnić z Inwestorem. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 
odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy). Stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia 
przygotowania do podjęcia prac rozruchowych.  
Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 

Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach 
procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją 
należy objąć również projekty organizacji budowy i robót, ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji (wykonawstwa) 
inwestycji. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy, przedstawicielem inwestora, przedstawicielem 
generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. 
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót 
lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a 
równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych). 
Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót 
elektrycznych. 
Kontrola jakości 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w E-01.01. Wymagania ogólne. 
Zakres kontroli: 

- sprawdzenie stanu kabli i osprzętu, 
- sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz, 
- sprawdzenie pracy linii pod napięciem, 
- pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli. 

Obmiar robót 
Wymagania ogólne obmiaru robót podano w E-01.01. Wymagania ogólne. 
Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
Przepisy związane 
Wykaz podano w E-01.01. Wymagania ogólne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: E-01.01.02. Instalacyjne roboty teletechniczne 
Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagań technicznych dotyczących wykonania instalacji 
teletechnicznej związanej z tematem pn.: „Projekt adaptacji budynku administracyjno – biurowego powtarzalnego „OFFICE 1 
/ DCU04”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.3. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji CCTV i 
okablowania strukturalnego dedykowanego dla systemu CCTV. Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami 
wzajemnie się uzupełniającymi. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 

- budowę tras kablowych, 
- budowę systemu monitoringu CCTV, 
- budowę sieci LAN, punktów dostępowych i punktów WiFi, 
- układanie kabli, 
- terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym, 
- prace wykończeniowe. 

W zakres robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montażowe, 
- uruchomienie urządzeń, 
- kontrola jakości - odbiory. 

1.4. Określenia podstawowe 
Definicje podstawowe dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
instrukcjami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
ogólne". Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
- powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania urządzeń i materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację. Zaleca się stosowanie urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego 
producenta w celu uzyskania gwarancji producenta na cały system. 

2.2. Specyfikacja materiałowa 
Dopuszcza się zastosowanie aparatury innych firm niż podano w projekcie, pod warunkiem zachowania odpowiednich 
parametrów technicznych i jakościowych oraz po uzyskaniu zgody od Inwestora. Dla potrzeb wykonania instalacji 
Wykonawca winien dostarczyć następujące urządzenia o charakterystyce technicznej podanej w dokumentacji projektowej. 
2.2.1. Elementy instalacji strukturalnej 
Wszystkie użyte materiały muszą mieć parametry zgodne z zawartymi w dokumentacji projektowej. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Roboty przy instalacji okablowania strukturalnego powinny być wykonywane ręcznie. 
Wykonawca instalacji powinien dysponować następującym sprzętem: 

- Młotem udarowym, 
- Wiertarką udarową, 
- Bruzdownicą elektryczną z odsysaczem pyłu, 
- Urządzeniem do wiązkowania i opisywania przewodów. 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. Wykonawca zobowiązany 
jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i 
materiałów. 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji. 
5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowanych instalacji sieci strukturalnej 
5.2.1. Wstęp 
Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

- budowę tras kablowych 
- budowę punktów dystrybucyjnych 
- budowę gniazd użytkowników 
- układanie kabli 
- terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym 
- prace wykończeniowe 

5.2.2. Budowa tras kablowych. 
Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek 
kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. 
Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w 
danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 10% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. 
Prowadzenie okablowania poziomego 
Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie należy rozprowadzić:  
1. w głównych ciągach komunikacyjnych w projektowanych korytach w przestrzeni sufitu podwieszanego lub natynkowo; 
2. w pomieszczeniach biurowych, do punktu logicznego – natynkowo (należy zastosować osprzęt z odpowiednim 
uchwytem);  
Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych – LSZH (LS0H). Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne 
odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i 
równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie 
zasilającą i logiczną), co najmniej 100mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub stosować metalowe przegrody oraz 
co najmniej 20mm dla gniazd końcowych. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli U/UTP. Zakłada się, 
że ilość obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15 w przypadku głównych ciągów kablowych 
oraz 2 dla gniazd końcowych. 
Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego) 
Trasy kablowe – pionowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zamocowanie kabli oraz zachowanie 
odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w 
zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby 
ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów - 
przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prostym odcinku wypełniony w 
40%. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę zapisy normy 50174-2:2010/A1: 
2011 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując 
odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są 
kanały kablowe.  
 Przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami; 
trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek 
tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do 
konserwacji i remontów, trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy 
przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia. 
       Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły 
wciągania, itp.) Kable należy mocować na drabinkach kablowych średnio co 30cm, zaleca się również w przypadku długich 
tras pionowych stosowanie stelażu zapasu kabla instalacyjnego średnio co 350cm w celu zmniejszenia do min naprężeń 
występujących w kablach instalowanych w pionie. 
Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na 
elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy 
przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty 
ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4-krotność średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy 
zapewnić promień równy minimum 8-krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę 
kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, 
charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p. poż. i przymocować w miejscu 
jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 
5.2.2.1. Trasowanie. 
Trasowanie tras kablowych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: E-01.01.02.  INSTALACYJNE ROBOTY TELETECHNICZNE 
TEMAT: PROJEKT ADAPTACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO POWTARZALNEGO „OFFICE 1 / DCU04 

Strona | 25  

 

jest, aby trasa przebiegała w liniach pionowych i poziomych. Przy trasowaniu ciągów instalacji okablowania strukturalnego 
należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznych. 
5.2.2.2. Bruzdy. 
Szerokość bruzd pod wszystkie przewody i rury instalacyjne należy dostosować do średnicy układanego elementu z 
uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej bruździe więcej niż jednego przewodu/rury jej 
szerokość winna być taka, by odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. Zabrania się kucia bruzd w 
elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach działowych. 
5.2.2.3. Montaż kanałów instalacyjnych. 
Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. 
5.2.2.4. Montaż korytek kablowych. 
Korytka należy mocować do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez przykręcanie. W miejscy zmiany kierunku należy 
wykonać łuk. 
5.2.2.5. Układanie rur osłonowych. 
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu 
gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania – najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien 
wynosić:  

- Średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 
- Promień łuku w mm 190 190 250 250 350 450 

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur wykonać 
za pomocą jednokielichowych połączeń lub złączek dwukielichowych, przy najmniejszej długości połączenia kielichowego: 

- Średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 
- Promień łuku w mm 35 34 40 45 50 60 

Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
5.2.3. Budowa punktów dystrybucyjnych. 
Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w szafach dystrybucyjnych stanowiących zabezpieczenie 
pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzętu instalowanego w szafie 19”. 
Szafy dystrybucyjne należy ustawiać na stałe w pomieszczeniach w ten sposób, aby zapewnić pełny dostęp do przodu (min. 
100 cm od krawędzi szafy) przy pełnym otwarciu drzwi. Minimalna odległość pomiędzy ścianą boczną szafy a ścianą 
pomieszczenia powinna wynosić 15 cm. Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli 
krosowych. Należy stosować zapas kabli wewnątrz szafy umożliwiający umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelażu 
19”. Do umocowania wiązek kablowych należy wykorzystać elementy montażowe szafy. Przy mocowaniu wiązek kablowych 
należy przestrzegać zasad maksymalnej siły ściskania kabla, zależnej od jego konstrukcji, podawanej w kartach 
katalogowych produktów. Szynę uziemiającą szafy należy podłączyć do instalacji uziemiającej budynku. 
5.2.5. Układanie kabli. 
Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych jak i światłowodowych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta 
(tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Symetryczne kable skrętkowe należy układać w wybudowanych trasach kablowych 
w sposób odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy 
wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na 
elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy 
przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty 
ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy zewnętrznej kabla skrętkowego. Kable światłowodowe 
przeznaczone do instalacji wewnątrz budynków są szczególnie narażone na ściskanie, zgniatanie oraz załamywanie. 
Dlatego podczas układania czy wciągania kabli światłowodowych należy zwrócić szczególną uwagę na to by tych kabli nie 
deptać, zagniatać i załamywać. Prawidłowy proces wciągania kabli światłowodowych wymaga chwytu za kevlar lub inne 
elementy zabezpieczające włókna (np. włókna aramidowe, pręty GRP), a nie za zewnętrzną osłonę kabla, która użyta do 
chwytu celem wciągania, może ulec uszkodzeniu lub osłabieniu. Kable światłowodowe powinny być układane w korytku 
instalacyjnym. 
5.2.6. Prace wykończeniowe. 
Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową 
przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, 
charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu 
jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane 
elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty 
system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać, są: 

- szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania, 
- poszczególne panele krosowe, 
- poszczególne porty tych paneli. 

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 
Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy: 

- podstawa opracowania 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: E-01.01.02.  INSTALACYJNE ROBOTY TELETECHNICZNE 
TEMAT: PROJEKT ADAPTACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO POWTARZALNEGO „OFFICE 1 / DCU04 

Strona | 26  

 

- informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji 
- opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii 
- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / Ilość 
- schemat połączeń elementów instalacji 
- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 
- widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych 
- widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników 

Uwaga: informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z rzeczywistością. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". Celem kontroli 
robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania 
pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z 
Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po 
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
- Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostają odrzucone. 
- Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe 
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać niezbędne próby i testy. 
6.2.1. Okablowanie poziome 
Przeprowadzić oględziny instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zgodności wszystkich robót oraz rozmieszczenia 
urządzeń sieci strukturalnej z dokumentacją projektową oraz wymaganiami producenta. Po wykonaniu instalacji okablowania 
strukturalnego należy wykonać niezbędne próby i testy.  
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta 
potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy EA / 
Kategorii 6A wg obowiązujących norm. 
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 
A. Wykonać komplet pomiarów 

Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci 
światłowodowej powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary należy wykonać dla 
wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz szkieletowego. 
Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi charakteryzować się VI klasą dokładności (zgodny 
z ANSI/TIA-1152-A Level 2G i proponowanym standardem dokładności testerów polowych IEC61935-1 Ed. 5 Level VI dla 
częstotliwości do 2000 MHz;  
Pomiary dla systemu należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału łącza stałego (Channel link) przy wykorzystaniu 
odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego; 
Pomiary sieci miedzianej należy wykonać na zgodność z ISO/IEC11801 lub EN50173-1 z rozszerzeniem parametrów o 
rezystancję niezrównoważenia (dla 4PPoE): Klasa E dla wszystkich torów transmisyjnych; 
Protokół pomiarowy każdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierać: 

 mapę połączeń; 
 długość połączeń i rezystancje par; 
 rezystancję niezrównoważenia  
 opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji; 
 tłumienie; 
 NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach; 
 ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach; 
 ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach; 
 RL w dwóch kierunkach; 

Pomiary sieci światłowodowej mają być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14763-3:2009/A1:2010; 
 Na raporcie (sporządzonym oddzielnie dla każdego łącza) mają być widoczne: wynik pomiaru, identyfikacja łącza, 

wskazanie normy oraz informacja opisująca wielkość marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy 
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości); 

 Raport pomiarowy ma jednoznacznie informować o poprawności pomiaru (dobry/zły, pass/fail); 
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 Niezależnie od użytego sprzętu pomiarowego, kompletny pomiar tłumienia każdego włókna światłowodowego ma być 
przeprowadzony w dwie strony; 

 od punktu A do punktu B  
 od punktu B do punktu A  
 W przypadku zastosowanego włókna światłowodowego, pomiary należy wykonać przy długości fali: 
 Dla włókien jednomodowych (SM) w oknie 1310nm i 1550nm;  
 Zalecane jest wykonanie pomiarów włókien światłowodowych za pomocą reflektometru OTDR ze względu na pomiar i 

analizę poszczególnych elementów składowych toru światłowodowego: 
 Przy pomiarze reflektometrem należy użyć „rozbiegówki” oraz „dobiegówki” w celu określenia jakości wszystkich 

złączy;  
 Wymagane długości dla „rozbiegówki” i „dobiegówki” to minimum 150m dla SM; 
 W przypadku pomiarów mocy optycznej (bez analizy reflektometrycznej) zalecane jest zastosowanie urządzeń 

pomiarowych, które pozwalają dokonać analizy jednocześnie dwóch włókien w dwóch kierunkach: 
 Przed wykonaniem pomiarów ustawić referencję przy wykorzystaniu metody z 3 kablami referencyjnymi lub 1 kablem 

referencyjnym; 
 Do ustawienia poziomu referencji i pomiaru mocy optycznej należy bezwzględnie wykorzystywać oryginalne kable ze 

złączami referencyjnymi; 
Warunkiem prawidłowo wykonanych pomiarów reflektometrycznych lub pomiarów mocy optycznej, jest odniesienie 
uzyskanych wyników do procedury liczenia limitu z normy ISO/IEC 14763-3. 
B. Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta.  
Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 
- Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązującą w Polsce oficjalną 

drogą dystrybucji  
- Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora w 

Polsce. 
- Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, 

EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i 
administracji. 

- Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z obowiązującymi normami przez 
przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych. 

- Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony umową 
typu NDI zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta. 

- W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała 
instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta. 

 
WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO. Opis konstrukcji: 

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 600 MHz 
Zgodność z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-1:2007, EN 50288-3-1, TIA/EIA 

568-B.2 (parametry kategorii 6), 
IEC 60332-3 Cat. C (palność), 
IEC 60754 część 1 (toksyczność), 
IEC 60754 część 2 (odporność na kwaśne gazy), 
IEC 61034 część 2 (gęstość zadymienia) 

Średnica przewodnika: drut 23 AWG (Ø 0,57 mm) 
Liczba par kabla 4 (8 przewodów) 
Średnica zewnętrzna kabla 7,6 mm 
Minimalny promień gięcia 45 mm 
Waga 50 kg/km 
Temperatura pracy -20ºC do +70ºC 
Temperatura podczas  instalacji -5ºC do +70ºC 
Osłona zewnętrzna: FR-LSZH, kolor biały RAL9010 
Ekranowanie par: jednostronnie laminowana plastikiem folia aluminiowa  
Ogólny ekran: oplot ekranujący z siatki stalowej 

Specyfikacja kabla S/FTP 600MHz użytego w projekcie. 
Charakterystyka elektryczna – wartości typowe: 

Pasmo przenoszenia (robocze) 600MHz 
Pasmo przenoszenia max. 800MHz 
Impedancja 1-600 MHz: 100 ±15 Ohm 
Vp 78% 
Opóźnienie 535ns przy 600MHz, 535ns przy 800MHz 
Tłumienie: 48dB przy 600MHz; 57,5dB przy 800MHz 
NEXT 65dB przy 600MHz 
PSNEXT 80dB przy 600MHz, 78dB przy 800MHz 
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PSELFEXT 35,4dB przy 600MHz; 32,9dB przy 800MHz 
RL: 18,8dB przy 600MHz, 18,8dB przy 800MHz 
ACR: min. 16dB przy 600MHz  
Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km 
Rezystancja przewodnika 140 Ohm max. /km 
Pojemność wzajemna 5,6 nF max. /100m 

 
MINIMALNE WYMAGANIA DLA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO OM3: 

Opis: Światłowód wielomodowy z włóknami 50/125µm; Kategoria włókien OM3 

Zgodność z normami: 
IEC 60332 część 1 i 3 (palność) 
IEC 60334 część 1 i 2 (emisja dymu) 
IEC 6075 część 1 i 2 (emisja gazów trujących) 
NES 713 (toksyczność) 

Konstrukcja: 12 włókien 50/125µm w buforze 250•m w luźnej tubie  

Właściwości mechaniczne: 

Liczba 
włókien/tub 

Średnica 
zewnętrzna 

(mm) 

Ciężar 
(nom. 
kg/km) 

Naprężenia 
podczas 

instalacji (N) 
Odporność na 
zgniecenia (N) 

Min. promień 
zgięcia 

podczas 
instalacji 

(mm) 

12/1 6,4 48 1250 1000 140 

Parametry optyczne włókna 
FO: 

Tłumienie 850nm (dB/km) Tłumienie 1300nm 
(dB/km) 

Szerokość pasma 
przenoszenia przy 
fali 850nm 
(MHz*km) 

Szerokość pasma 
przenoszenia przy fali 
1300nm  (MHz*km) 

< 2,4 < 0,6 > 3500 > 500 
Parametry optyczne kabla: 2,5 0,7   

Temperatura pracy (°C): -20° do +70° 
Osłona zewnętrzna: ULSZH, kolor niebiesko-zielony (cyan, turkusowy, aqua) 

 
Należy wykonać dokumentację powykonawczą.  
Dokumentacja powykonawcza ma zawierać: 
- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania 
-  Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych  
-  Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych  
-  Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.  
Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać 
inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi 
okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". Dla obmiaru sprzętu 
przyjmuje się następujące jednostki: 
a) 1 sztuka dla szaf 
b) 1 sztuka dla paneli 
c) 1 sztuka dla puszek podtynkowych 
d) 1 komplet lub sztuka dla wyposażenia technologicznego 
e) 1 sztuka dla armatury technologicznej 
f) 1 m bieżący dla przewodów 
g) 1 m bieżący dla korytek kablowych 
h) 1 m bieżący dla rur osłonowych 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje 
dały wyniki pozytywne. 
8.1.1. Kierownik robót zobowiązany jest do: 
- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikowi oraz 

zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i odbiorów częściowych instalacji oraz 
związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, • przygotowania 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć również dokumentację powykonawczą 
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dla instalacji sieci strukturalnej, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie 
budowy,  

- zgłoszenia do odbioru instalacji sieci strukturalnej obiektu odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 
uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad, 

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji sieci strukturalnej z projektem wykonawczym i 
warunkami pozwolenia na budowę – umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia 
o rozpoczęciu użytkowania. 

8.1.2. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 
- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i 

pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 
- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 

stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia w próbach i 

odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru 
gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór 
poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do 
odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo 
– odbiorcze, 

- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, przed przekazaniem go do 
eksploatacji. Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest spełnienie wszystkich poniższych 
warunków: 
- wykonanie instalacji w sposób prawidłowy, zgodny ze sztuką, wymaganiami i obowiązującymi normami oraz z 
zachowaniem estetyki prac; 
- wykonanie kompletu pomiarów; 
- opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi; 
- uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania. 
Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą 50346:2004/A2:2010. Pomiary należy wykonać dla wszystkich 
interfejsów okablowania poziomego. Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada analizy parametrów, 
według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację/legalizację (tj. certyfikat 
potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta). Na raportach pomiarowych muszą się znaleźć 
informacja dotyczące ustawień sprzętu pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego łącza oraz wyniki pomiarów 
wraz z zapasami w stosunku do limitów z norm. Każdy wynik musi być jednoznacznie opisany jako poprawny lub 
niepoprawny. 
Należy przedłożyć następujące dokumenty: 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- zaktualizowaną dokumentację techniczną. 

8.4. Gwarancyjna systemu okablowania strukturalnego i wymagania odnośnie kompetencji. 
Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma być jednolitą bezpłatną usługą serwisową świadczoną przez 
producenta okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w przyszłości związanych z przeglądami, serwisowaniem 
czy innymi pracami związanymi z naprawą i powtórną instalacją wadliwych elementów); ma obejmować całość okablowania 
miedzianego, światłowodowego oraz telefonicznego wraz z kablami krosowymi i innymi elementami niezbędnymi do budowy 
sieci takimi jak panele krosowe, gniazda RJ45, adaptery światłowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy itp. Minimalny czas trwania 
gwarancji (25 lat) ma być udzielany na oficjalnych warunkach, ogólnie znanych i opublikowanych. Gwarancja ma być 
udzielona przez producenta okablowania bezpośrednio Inwestorowi / Użytkownikowi. Wykonawca musi posiadać: 
 Certyfikat Autoryzacji producenta systemu okablowania obowiązujący w bieżącym roku, który potwierdza jego 

uprawnienia, oraz możliwość uzyskania na zainstalowany system LAN 25-cio letnią bezpłatną gwarancję bezpośrednio 
dla użytkownika. 

 Dyplomy kwalifikacji co najmniej dwóch pracowników– wymaga się ukończenia kursu kwalifikacyjnego przez 
zatrudnionych pracowników w zakresie; 

1. instalacja systemów okablowania strukturalnego; 
2. wykrywania i usuwanie usterek w systemach okablowania strukturalnego. 
Imienne dyplomy kwalifikacji mają być zgodne z Certyfikatem Autoryzacji producenta okablowania – mają być wydane na tę 
samą firmę, która dostarczy dla Inwestora 25-cio letnią bezpłatną gwarancję producenta systemu.  
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Ważność w/w dyplomów kwalifikacji ma zostać potwierdzona osobnym pismem bezpośrednio od producenta systemu 
okablowania strukturalnego i dostarczona na dzień składania ofert. Dodatkowo Inwestor ma mieć możliwość sprawdzenia 
kompetencji (statusu autoryzacji) na stronie producenta proponowanego okablowania strukturalnego. Wykonawca ma mieć 
możliwość samodzielnego wygenerowania certyfikatu gwarancyjnego producenta, na podstawie posiadanych uprawnień. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". 
10. ALTERNATYWNE PROPOZYCJE.  
Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym 
stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym 
nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika 
żadnych wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.  
11. Przepisy związane 
System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajność, dobór komponentów, sposoby weryfikacji, a także sposoby 
instalacji i wykorzystanie do tego celu elementów wspomagających, są opisane w następujących normach: 
 ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises  
 PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne 
 PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki 

biurowe; 
 PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie 

jakości; 
 PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo 

instalacji wewnątrz budynków; 
 PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania; 
- EN 50288-4-1 Norma komponentowa dotycząca wydajności kabli symetrycznych (do 600MHz);  
- PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 

informatycznym. 
- PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne 
- PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla 

systemów rur instalacyjnych sztywnych 
- PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla 

systemów rur instalacyjnych giętkich 
- PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla 

systemów rur instalacyjnych elastycznych 
Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy. 
Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie 
realizacji zadania, przy uwzględnieniu wymagań minimalnych opisanych w dokumentacji projektowej. System okablowania 
oraz wydajność komponentów muszą pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-1: 2011 i 
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010. 
 
 


