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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  warunki  wykonania  i  odbioru  robót  elektrycznych  w  zakresie  instalacji  
elektrycznych  związanych z montażem pompy ciepła dla budynku kultury w miejscowości Kluki na działce nr 129 gmina 
Smołdzino,  w szczególności  wymagania  właściwości  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny 
prawidłowości poszczególnych robót. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST.

1,2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  obejmuje  zakres  robót  branży  elektrycznej,  określonych  w Projekcie  Technicznym i 
Przedmiarze Robót dla instalacji elektrycznych ujętych w projekcie „PROJEKT TECHNICZNY branża elektryczna Roboty 
budowlane  polegające  na  instalowaniu  wewnętrznej  instalacji  centralnego  ogrzewania  -  instalacja  grzewcza  dla 
potrzeb budynku "Zagroda Anny Kotsch" według wykazu jak niżej: 

• linia zasilająca
• tablica rozdzielcza
• instalacje elektryczne siłowe i sterownicze
• ochrona przepięciowa
• instalacja ochrony przed porażeniem

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujęte Projektem należy wykonać ściśle według 
Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz  Polskich  Norm,  pod  fachowym  nadzorem 
technicznym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi oraz nie może obniżać 
jakości  robót.  Przyjęte rozwiązania  materiałowe i  systemowe stanowią poglądowy standard  techniczny i  ustalają  poziom 
rozwiązań.  Rozwiązania  inne  niż  w  projekcie  wymagają  uzgodnień  z  Przedstawicielem  Zamawiającego  (Inspektorem 
Nadzoru) i Projektantem. 

1.4.1 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 egzemplarze Dokumentacji  
Projektowej i ST zgodnie z umową. 

1.4.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, będzie zawierać: 
• Projekt  techniczny branży elektrycznej -  Roboty budowlane polegające na instalowaniu wewnętrznej instalacji 

centralnego ogrzewania -  instalacja grzewcza dla potrzeb budynku "Zagroda Anny Kotsch”, miejscowość 
Kluki dz. nr 129 opracowany w sierpniu 2021 r

• Specyfikację Techniczną 

1.4.3 Zgodność Robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla 
Wykonawcy, tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w 
Dokumentacji  Projektowej  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona 
odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  Wszystkie  wykonane  Roboty i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów  
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą 
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie 
materiały będą bezzwłocznie zastąpione innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w okresie  trwania  realizacji  budowy,  aż  do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe wszelkie 
środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  
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jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji  Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 
środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.4.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
szczególnie zadba,  aby personel  nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Instalacje lub urządzenia elektryczne przeznaczone do demontażu należy 
pozbawić napięcia poprzez ich trwałe odłączenie od źródeł napięcia.  Wykonawca zapewni  i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  
budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.8 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 

1.4.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  zamawiania  tych  materiałów  i  odpowiednie  atesty,  aprobaty 
techniczne,  świadectwa  zgodności,  świadectwa  dopuszczenia  itp.  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają  
zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  każdorazowo  jakościowego  i  ilościowego  odbioru 
materiałów przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  Technicznej  w  czasie  postępu  robót.  Odbioru  dokonuje  Kierownik  Robót 
elektrycznych sporządzając na tę okoliczność stosowną notatkę. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć na budowę wyroby i 
materiały nowe (nie używane). Używane materiały mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj  
robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca  zadba,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były 
zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych, czynników fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją  jakość  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przy  składowaniu  należy  przestrzegać  wymagań 
wynikających  ze  specjalnych  właściwości  materiałów  i  urządzeń  podanych  przez  producenta  lub  dostawcę.  Miejsca 
czasowego składowania materiałów uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w 
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wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i  
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. W czasie transportu oraz składowania materiałów oraz 
aparatury elektrycznej przestrzegać zaleceń wytwórców. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i  

wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  projektu  organizacji  robót  oraz 
poleceniami Zamawiającego.  Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i 
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań  materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu  
ponosi Wykonawca. 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
• sprawdzenia dokumentacji, 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od Zamawiającego. Stan robót 
budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia 
instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym 
wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót, a także możliwość wykonywania  
niezbędnych prac w rejonie normalnej działalności obiektu (nie wyłączonej na czas przebudowy z eksploatacji). 

5.2.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – wymagania ogólne 

1. Trasy ciągów poziomych należy wyznaczać (w miarę możliwości budowlanych) w odległości nie mniejszej niż 0,3 
m od stropu lub 2,5 m od podłogi – w pomieszczeniach o wysokości poniżej 2,8 m stosować pierwszy z warunków. 

2. Trasy ciągów pionowych należy wyznaczać w odległości nie mniejszej niż 0,25 m od krawędzi otworów 
wejściowych i okiennych 

3. Ciągów instalacyjnych nie należy lokalizować na podłożach ogrzewanych o temperaturze powyżej 45ºC lub na 
których istnieją zagrożenia mechaniczne w postaci gięcia lub drgań 

4. Promień krzywizny zagięcia rur i kabli nie może być mniejszy od 10-krotnej ich średnicy 
5. Odstępy pomiędzy punktami mocowania kabli i przewodów nie powinny przekraczać odległości 0,3 m na trasie 

poziomej i 0,5 m na trasie pionowej 
6. Odstępy pomiędzy punktami mocowania instalacyjnych rur PCV nie powinny przekraczać odległości 0,5-0,8 m na 

trasie poziomej i 0,8-1 m na trasie pionowej 
7. Należy przestrzegać zachowania minimalnych odległości od innych instalacji wg. tabel zamieszczonych w normach 

branżowych 
8. Łączenie i rozgałęzianie należy dokonywać przez zastosowanie zacisków. Dopuszcza się łączenie poprzez lutowanie. 
9. Punkty rozdzielcze instalacji powinny być chronione przed uszkodzeniami przez instalowanie ich w obudowach 

metalowych, puszkach, wnękach itp.

5.2.1 Trasowanie 

1. Przy  wytyczaniu  trasy  należy  uwzględniać  konstrukcję  budynku  oraz  bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami  i  
urządzeniami. 

2. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych -równoległych i prostopadłych do ścian i stropów, zmieniając swój  
kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, podejścia do urządzeń). 

3. Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
4. Trasowanie  powinno  uwzględniać  miejsca  mocowania  konstrukcji  wsporczych  instalacji.  Należy  przestrzegać 

utrzymania  jednakowych  wysokości  zamocowania  wsporników  i  odległości  między  punktami  podparcia 
(zawieszenia). 
Na  przygotowanej  trasie  należy  mocować  konstrukcje  wsporcze  i  uchwyty  przewidziane  do  ułożenia  na  nich 

instalacji  (bez  względu  na  rodzaj  instalacji  elementy  te  powinny  zostać  zamocowane  do  podłoża  w  sposób  trwały,  
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uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). 

5.2.2 Instalacje w kanałach (listwach) naściennych 

Przed przystąpieniem do wykonania instalacji w kanałach naściennych należy dokonać: 
• wyboru typu kanału naściennego, 
• wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanału, 
• doboru elementów kanału, 
• wyboru sposobu mocowania.

Ponadto należy dokonać koordynacji z instalacjami elektroenergetycznymi i innymi instalacjami. Ze względów estetycznych 
kanały należy montować tak, aby ciągi przebiegały po liniach równoległych lub prostopadłych do podłogi. Kanały należy 
montować w odległości minimum 100 mm od źródeł ciepła o temperaturze 90°C. 

 Zakończenia  należy  wykonać  pod  kątem  90°  dla  elementów  prostych,  a  dla  zakrętów  (zmiany  płaszczyzny 
prowadzenia instalacji) pod kątem 45°. W podstawach kanału należy wywiercić otwory do zamocowania w oznaczonych 
miejscach.  Po  zamocowaniu  przegród  należy  do  podstawy  kanału  wprowadzić  przewody.  Przewody  układa  się  w 
odpowiednich  komorach  kanału  (w  danej  komorze  przewody  tego  samego  obwodu)  i  zabezpiecza  wkładkami 
podtrzymującymi w odstępach około 40 cm. Po wykonaniu powyższych czynności należy zamocować odpowiednio przycięte  
odcinki pokryw kanału poprzez ich wsunięcie lub zatrzaśnięcie na podstawie kanału (w zależności od jego konstrukcji). 

5.2.3 Przejścia przez ściany

Wszystkie  przejścia  obwodów instalacji  elektrycznych  przez  ściany  muszą  być  chronione  przed  uszkodzeniami. 
Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych). Przejścia między pomieszczeniami o różnych 
atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą 
być chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury sztywne z  
tworzyw sztucznych, korytka. 

Układanie rur z tworzyw sztucznych 

Instalacje  w  rurach  instalacyjnych  z  tworzyw sztucznych  stosuje  się  tam,  gdzie  ich  odporność  na  uszkodzenia  
mechaniczne jest wystarczająca, a technologia pozwala na zastosowanie tworzyw sztucznych. Instalacje mogą być stosowane  
jako  wodoszczelne  pod  warunkiem  zastosowania  osprzętu  i  sprzętu  hermetycznego  oraz  szczelnego  łączenia  rur.  W 
wykonaniu wodoszczelnym instalacje mogą być układane w pomieszczeniach wilgotnych, ale nie w wodzie. 

Na przygotowanej  trasie  należy  układać  rury  z tworzywa  sztucznego  na  uchwytach  osadzonych  w podłożu lub 
bruzdach oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny. Końce rur po ich ucięciu powinny być opiłowane celem pozbawienia 
ostrych krawędzi. 

Łuki na rurach 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. Na łuki należy stosować  
rury elastyczne spełniające równocześnie funkcję elementów kompensacyjnych. Promień gięcia rur sztywnych i elastycznych 
powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania przewodów. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w 
zaleceniach  producenta.  Łączenie  rur  należy  wykonać  za  pomocą  przewidzianych  do  tego  celu  złączek  (lub  przez 
kielichowanie). 

Wciąganie przewodów do rur 

Przed  przystąpieniem  do  wciągania  przewodów  należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonanego  rurowania, 
zamontowanego sprzętu i osprzętu, jego połączenia z rurami oraz drożność instalacji. Do ułożonych rur po ich przykryciu  
warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć przewody przy użyciu odpowiednich narzędzi (przyrządów). Przewody 
na  całej  długości  wciągnięcia  do  rury  nie  mogą  mieć  połączeń.  Zabronione  jest  układanie  rur  wraz  z  wciągniętymi  
przewodami oraz wciąganie przewodów do nie zatynkowanych rur. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny 
zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

5.2.5 Łączenie przewodów oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń 

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. Łączenia przewodów należy wykonywać w punktach rozdzielczych, sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym, 
w odbiornikach. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Przewody w miejscach 
połączeń  powinny mieć zapas długości.  Przewody muszą  być ułożone swobodnie i  nie  mogą być narażone na naciągi  i 
dodatkowe naprężenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 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. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do  
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)  
powinny  być  zabezpieczone  zaprasowanymi  tulejkami  lub  ocynowane  (zaleca  się  stosowanie  takich  tulejek  zamiast  
cynowania). 
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5.2.6 Podejścia do urządzeń 

Podejścia  instalacji  do  urządzeń  należy  wykonać  w  miejscach  bezkolizyjnych,  bezpiecznych  oraz  w  sposób 
estetyczny. Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, lecz samo 
podejście przez strop musi być chronione przed uszkodzeniem. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach podłączania  
odbiorników od góry.  Podejścia  tego  rodzaju  stosuje  się  najczęściej  do  czujników,  sygnalizatorów i  innych z  instalacji 
wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp. 
Do urządzeń zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na 
tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka,  
drabinki kablowe itp. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie  ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć  założoną jakość 
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni 
system kontroli, włączając personel,  sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  badań  
materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty wykonano zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy  
nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury  badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.Badania i pomiary 

6.2.1 Badania odbiorcze instalacji 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane  przez  Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi 
Zamawiającego  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca 
przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Zamawiającego.  Każda  instalacja  elektryczna  w  budynku  powinna  być 
poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia 
wymagania  dotyczące  ochrony ludzi,  zwierząt  i  mienia  przed  zagrożeniami.  Badania  odbiorcze  powinna przeprowadzać 
komisja składająca się z co najmniej  dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane badanym instalacjom. Badania 
odbiorcze  instalacji  mogą  przeprowadzać  wyłącznie  osoby posiadające  odpowiednie  kwalifikacyjne,  potwierdzone  przez 
jednostkę uznającą. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

• oględziny instalacji i urządzeń 
• badania (pomiary i próby) instalacji 
• próby rozruchowe. 

Oględziny,  pomiary  i  próby  powinny być  wykonywane  przez  oddzielne  zespoły,  a  komisja  ustala  jedynie  stan 
faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych 
należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z 
badań i prób powinny zostać wykonane oddzielne protokoły. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół 
końcowy. Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

• numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
• nazwę i adres obiektu, 
• imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
• datę wykonania badań odbiorczych, 
• ocenę wyników badań odbiorczych, 
• decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
• ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

6.2.2 Oględziny instalacji 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny mają na celu  
stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

• spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
• nie  mają  widocznych  uszkodzeń  mechanicznych,  mogących  mieć  wpływ  na  pogorszenie  bezpieczeństwa 

użytkowania. 
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Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
• wykonania połączeń obwodów, 
• doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
• oznaczenia przewodów,
• umieszczenia schematów lub innych informacji w miejscu dozoru lub obsługi  
• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

6.2.3 Pomiary i próby instalacji 

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki wykryte w trakcie 
oględzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i 
środki ochrony: 

• spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
• odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji, 
• nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 
• są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Zakres pomiarów i prób obejmuje: 
• sprawdzenie ciągłości przewodów, 
• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
• pomiar rezystancji uziemienia, 
• sprawdzenie biegunowości, 
• pomiary dynamiczne parametrów instalacji według norm szczegółowych 

Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokółu z 
przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej następujące dane: 

• nazwę i oznaczenie badanej linii
• nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 
• miejsce jego zainstalowania, 
• rodzaj wykonanych pomiarów, 
• nazwisko osoby wykonującej pomiary, 
• datę wykonania pomiarów, 
• spis użytych przyrządów i ich numery, 
• liczbowe wyniki pomiarów 
• uwagi i wnioski. 

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin, 
pomiarów i prób są dodatnie. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie 
badania, na które usterka mogła mieć wpływ. 

6.3.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.

6.4. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy, jeżeli  nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

− Polską Normą 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
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jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.  Jeśli  ST właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą  wyliczone  w m 3 jako  długość 
pomnożona przez średni przekrój. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub sprzęt  wymagają  badań 
atestujących  to Wykonawca będzie posiadać  ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia  pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do księgi obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu 
• odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót  
dokonuje  Zamawiający.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  zgodnie  z  umową.  Jakość  i  ilość  robót 
ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru przedsiębiorstwa wykonującego instalacje elektryczne. 
Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 

• ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
• osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów 
• instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

8.4 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 Zamawiający. 

8.5. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów, o których  mowa poniżej.  Odbioru końcowego robót  dokona 
komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny 
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
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ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

8.6 Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 

• ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru 
końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie 
zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń 

obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Przepisy prawne 

• Ustawa -Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92,  
poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) 

• Ustawa -Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U.  
2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U.  
2004 nr 109, poz. 1156). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003  
nr 120, poz. 1134). 

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września  1997 r.  w sprawie  ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca roku 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U). Nr 109 poz 719

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 roku w sprawie określenia 
szczegółowych  wymagań  w  zakresie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  wodnego,  ratownictwa  technicznego, 
chemicznego, lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz.U). Nr 7, poz. 64),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobów 
służących  do  ochrony  przeciwpożarowej,  które  mogą  być  wprowadzone  do  obrotu  i  stosowania  wyłącznie  na 
podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania 
projektu  budowlanego  pod względem ochrony  przeciwpożarowej  (Dz.  U.  Nr  121,  poz.  1137)  i  rozporządzenie 
zmieniające.

10.2. Normy techniczne 

• PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
• PN-HD  60364-4-41:2009  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
• PN-HD  60364-4-42:2011  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
• PN-HD  60364-4-43:2010  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 
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bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
• PN-HD  60364-4-443:2006  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
• PN-IEC  60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo.  Postanowienia  ogólne.  Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

• PN-HD  60364-5-52:2011  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie 

• PN-HD  60364-5-54:2011  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-HD 60364-6:2000 Instalacje elektryczne niskiego napięcia-część 6: Sprawdzanie
• PN-E-04700:1998  Az1:2000  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych
• PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
• PN-88/E-04300 „Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000V w Budynkach.  Badania techniczne 

przy odbiorach".
• PKN-CEN TS 54-14 Specyfikacja techniczna Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: ·Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
• Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania BN-84/8984-10.
• PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
• ZN-96/TP S.A. - 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i 

badania.
• PN-IEC 60364-7-704:1999. Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych (Wymagania  dotyczące  specjalnych 

instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbiórki).
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
• PN-92/E-05009/45 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia. Instalacje elektryczne 

w obiektach budowlanych.


