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ZAKRES ROBÓT OBJĘTY SST: (KODY I NAZWY ROBÓT wg CPV) 
 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45000000-7 Wykopanie i zasypanie rowów kablowych 

45000000-7 Wykonanie i zasypanie wykopów pod słupy oświetleniowe 

45231000-5   Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na ułożonym w rowie kablu 

45231000-5 Ułożenie kabla w rowie kablowym 

45231000-5 Montaż słupów oświetleniowych 

45316110-9 Montaż wysięgników na słupach oświetleniowych 

45316110-9   Montaż opraw oświetleniowych 

 
 

Specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

 
do projektu  

 

Przebudowa i adaptacja garaży na gabinety rehabilitacji 
i fizykoterapii 

62-230 Witkowo ul. Żwirki i Wigury 9, dz. nr 1940 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowano w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - 
użytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako element składowy związany z 
przedmiarami robót i kosztorysami branż. 
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1. Część ogólna - wspólna dla wszystkich specyfikacji 
 
1.1 Nazwa zamówienia :                                                                                               
Przebudowa i adaptacja garaży na gabinety rehabilitacji i fizykoterapii - 62-230 Witkowo ul. Żwirki i Wigury 9, dz. nr 
1940 

 
1.2 Przedmiot zamówienia : 
                                                                      
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje swoim zakresem: 
 
- instalacje gniazd 
- instalacje oświetlenia 
- instalacje tras kablowych 
- instalacje rozdzielni elektrycznych 
- instalacji zewnętrzne elektryczne 
 
1.3. Zamawiający:                                                                                                  
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Witkowie 62-230 Witkowo ul. Żwirki i Wigury 9 
 
1.4 Teren budowy :  
wyznaczony jest przez obrys zewnętrzny określony w planie zagospodarowania terenu. Zabezpieczenie 
placu budowy, ochrony środowiska, organizacji ruchu  oraz warunków bezpieczeństwa pracy na 
podstawie odnośnych przepisów i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane. 
 
1.5 Wykaz robót podstawowych objętych przedmiotem zamówienia :    
                                                                                                         

Kod 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
            

Specyfikacje szczegółowe SST posiadają trzycyfrowe początki kodów CPV, zgodne z powyższym 
wykazem, pozostałe cyfry są dodane jako porządkowe i nie zawsze odpowiadają grupom wg Wspólnego 
Słownika Zamówień. 
 
1.6 Zestawienie  Specyfikacji Technicznych zastosowanych do opisów robót i odbiorów 
 
Uzupełnieniem szczegółowych opisów poszczególnych kategorii robót mogą być poradniki  
dla elektryków - instalatorów oraz wydane przez ITB w 2004r. "Warunki techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych część D zeszyt 1 i 2" , zawierające zestawienie aktualnych norm 
dotyczących robót opisanych w specyfikacjach SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) 

(Symbol : E-1) 
 

 

 

 

 
Instalowanie urządzeń elektrycznych 

(instalacja gniazd, oświetlenia, tras kablowych, rozdzielni 
elektrycznych, sieci zewnętrznych elektrycznych) 

 
CPV 45310000-3 

CPV 45311000-0 

CPV 45315000-8 

CPV 45316000-5 

CPV 45317000-2 

CPV 45317300-5 

CPV 45000000-7 

CPV 45000000-7 

CPV 45231000-5   

CPV 45231000-5 

CPV 45231000-5 

CPV 45316110-9 

CPV 45316110-9   
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SPIS TREŚCI 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

1.2. Przedmiot SST  

1.3. Zakres stosowania SST  

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych SST  

1.5.Określenia podstawowe, definicje  

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.7.Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 

1.8.Nazwy i kody 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  

Przebudowa i adaptacja garaży na gabinety rehabilitacji i fizykoterapii 

 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z budową instalacji gniazd, oświetlenia, tras kablowych, rozdzielni elektrycznych i sieci zewnętrznych. 

 

1.3. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z 
montażem instalacji elektrycznych dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. SST 
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  
 

- Kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do montażu instalacji elektrycznych. 
- Wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża do montażu  
(w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego) 
- Ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną 
- Montażem osprzętu instalacyjnego zgodnie z dokumentacją 

-  Przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 
element instalacji elektrycznej, 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi  normami oraz określeniami 
podanymi poniżej: 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania  
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania oraz metod badań i prób. 

 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. 
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych 
wymagań. 

 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność  z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą ), stwierdzający 
zgodność  z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla  badanego materiału lub wyrobu. 

 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 
wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
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Klasa ochronności - umowne oznaczenie , określające możliwości ochronne urządzenia , ze względu na jego cechy 
budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

 

Stopień ochrony  IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji 
elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy ( szczególnie wody )  i gazów, a którą 
zapewnia odpowiednia obudowa. 

 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody 
ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 
sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

 
Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych (lub z materiałów o nie gorszych własnościach), układanych 
bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji elektrycznej 

Dokumentację robót montażowych instalacji elektrycznej stanowią: 

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z 02.09.2004 r. w sprawie 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 zmian Dz.U. z  2005r. Nr 75, poz. 664), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  
w sprawie 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 zmian Dz.U. z  2005r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu  
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż Instalacji elektrycznej wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej  
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych  
dla konkretnego przedmiotu zamówienia.  
 

1.8. Nazwy i kody: 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

4  5  3  1  0  0  0  0 – 3  Roboty instalacyjne elektryczne 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu      pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych            założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań.  
 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

– spełniania tych samych właściwości technicznych, 

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia  
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Jednocześnie wszystkie użyte do realizacji materiały powinny posiadać dokumenty dopuszczające ich stosowanie w 
budownictwie, w obiektach, w których przebywają ludzie - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień 
norm. 
 
2.2. Specyfikacja materiałowa 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

2.3 Warunki przechowywania materiałów do montażu 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Kable - składować w miejscach, w których nie będą narażone na uszkodzenie powłoki. 

 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji 
robót budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla obiektów lub ich części montowanych z 
gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać 
aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy  powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości 
techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. Do wykonania robót Wykonawca powinien co 
najmniej dysponować: koparką, dźwigiem samochodowym samochodem ciężarowym. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi przystosowanymi  
do transportu danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu. W czasie transportu 
materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub 
zmianę właściwości technicznych. 

Urządzenia do rozładunku materiałów, elementów i konstrukcji na budowie, w strefach przy obiektowych i na 
placach składowych magazynów,  powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub 
projektach organizacji robót budowlanych i montażowych. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Przed 
rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, czy obiekt odpowiada warunkom zgodnym z 
przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót. 
 
5.1. Wytyczenie trasy wykopu 
Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej i innych robót ziemnych powinno być wykonane przez upoważnione 
służby geodezyjne na podstawie odpowiedniej mapy (podkładu geodezyjnego) zaopatrzonej w  klauzulę 
zatwierdzającą właściwych władz administracji terenowej. 
 
5.2. 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 i aluminiowych. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w 
zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Zajętość światła kanałów 
kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy całkowitym wypełnieniu 
światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas wypełniony w 40% na prostym odcinku.  

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania elektrycznego należy wziąć pod uwagę zapisy normy 
PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji  
w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym a 
okablowaniem elektrycznym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały 
kablowe. Kanały kablowe i listwy elektroinstalacyjne muszą być wyposażone  
w przegrody wydzielające odrębne przestrzenie dla kabli teleinformatycznych i zasilających. Metalowe korytka 
kablowe wyposażyć w metalową przegrodę, konstrukcję korytka podłączyć do uziemienia budynku. Przekroje rur 
elektroinstalacyjnych oraz kanałów kablowych powinny uwzględniać rozbudowę o 25% linii kablowych. 

Wysokość montażu tras kablowych dostosować do przebiegów innych instalacji budynkowych  
i wyposażenia pomieszczeń.  
 
5.3. PRACE WYKOŃCZENIOWE 
Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z 
tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na prostych 
odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu 
listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą. 

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), należy je zamknąć. 

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. 

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy: 

• podstawa opracowania 

• 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 
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• schemat połączeń elementów instalacji 

• podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 

• widoki rozdzielni 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z rzeczywistością. 

 
5.10 POMIARY 

 
Pomiar rezystancji izolacji  
 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po 
czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji 
wynosi co najmniej: 

- 20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 
znamionowym do 1 kV, 

- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90401. 

 
Pomiar skuteczności zerowania 
 
Pomiar natężenia oświetlenia 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Wymagania w zakresie odbioru robót zawierają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Budownictwo ogólne" (aktualnie obowiązujące), dodatkowo podstawowe zasady zawiera norma PN-
IEC 60364-6:2008 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze." 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 
kontroli: 

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

– zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 

– sprawdzenie stanu zewnętrznego osprzętu ( brak uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń )  

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie  
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6:2008. 

Dla systemu SSWIN należy przyjąć niezbędny minimalny czas podtrzymania zasilania awaryjnego systemu w stanie 
dozoru 12 godzin i w stanie alarmu 30min. 

 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą  zasadniczego wpływu na 
jakość instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Obmiaru robót (wykonanej roboty) dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 
dokumentacji - w jednostkach określonych nad tablicami poszczególnych pozycji podstawy przedmiaru np.: 

- w sztukach (gniazda, szafy przemysłowe, sygnalizatory, kamery itp.), 
- w metrach (trasy kablowe, kable instalacyjne) 
- wykopy i ich zasypywanie w metrach sześciennych 
- układanie rur osłonowych i instalacyjnych w metrach 
- zarobienie kabli i montaż końcówek przewodów w sztukach  

W specyfikacji technicznej szczegółowej, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne 
szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
odpowiednich robót. 

 

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Wymagania w zakresie odbioru robót zawierają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Budownictwo ogólne" (aktualnie obowiązujące), dodatkowo podstawowe zasady zawiera norma 
PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze", 
a ponadto :  

- Wykonany system oraz zabudowane urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego. 
- Wykonawca dostarczy, co najmniej protokoły z wykonania testów funkcjonalnych stwierdzające 
wykonanie procedur odbiorowych, 
- Ocena i procedury przyjęcia instalacji systemu sieci elektrycznej 
- Wykonawca zapewni dodatkową siłę roboczą i urządzenia do przeprowadzenia prób odbiorowych, które 
mogą zostać powtórzone w dowolnym czasie, jeśli zażąda tego którykolwiek  
z urzędów posiadających prawo podejmowania decyzji. 

- Wykonawca zapewni całą aparaturę, wykona roboty tymczasowe i spełni wszelkie inne wymagania 
niezbędne do przeprowadzenia prób i testów. 

 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Sieć elektryczna powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe  

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy sieci elektrycznej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

• dziennik budowy; 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami; 

• obmiary powykonawcze; 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację 
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• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
 
W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem sieci elektrycznej do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania sieci do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do użytkowania,  
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy linii nie uległy uszkodzeniu. 
Dokumentacja powykonawczą 
Dokumentacja powykonawcza zawierać musi przynajmniej: 

- raporty z pomiarów; 
- rzeczywiste trasy prowadzenia kabli; 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- oznaczenia poszczególnych elementów sieci. 

 
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe montażu lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

 – usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegółowej, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 
demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia. 
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DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Normy 
 

PN-E-047000: 1998  - Urządzenia i Układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym — Wymagania 

szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; PN-

85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03; 

PN – EN 60893-3-6:2001 - Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastępuje 

PN-70/E-79100 ; 

PN-IEC 60050-826 - Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. 

Zastępuje PN-91/E-05009/02; 

PN-IEC serii 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i  badania. 

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

inne 

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
10.1.1 Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 
r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

10.1.2 Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 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, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności  
oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

– ZARZĄDZENIA 

– ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia  
28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295) 

– ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. póz. 23 n 
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– ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia  
27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, póz. 463) 

– ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia  
28 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. póz. 216) 

 

 


