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1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot   

      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania          
dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych. 

1.2. Zakres stosowania   

     Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji prac. 

1.3. Określenia podstawowe 

         1.3.1. Dziennik budowy – zeszyt /książka/ 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 Kierownikiem robót, Wykonawcą i projektantem. 

          1.3.2. Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

          1.3.3. Książka obmiarów - akceptowany przez Kierownika robót 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 Kierownika robót. 

           1.3.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika robót. 

.1.3.5. Odpowiednia  zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.3.6. Polecenie Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej, dotyczące sposobu  
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.3.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.3.8. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.3.9. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu/. 

   1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , STWiORB 
i poleceniami Kierownika projektu. 

  1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz  
dokumentację  projektową i komplet STWiORB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów , znaków  
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót.  
Uszkodzone lub zniszczone Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach 
ceny kontraktowej. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Kierownika projektu  stanowią część umowy, a wymagania określone 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 „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca  nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Kierownika projektu , który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją  
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów   muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość , to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki , ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia projekt 
zabezpieczenia ruchu w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Kierownika projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Kierownika projektu , tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Kierownika projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Kierownikiem projektu. 

1.4.5. 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: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. 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 dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

     Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
    * zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  toksycznymi, 
    * zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
    * możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać wymagany 
na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz  i w miejscu 
wykonywania prac budowlanych , w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. 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 do użycia materiałów odpadowych. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika , mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych zastosowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju roboty, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika projektu i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Prace na i w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych OBOWIĄZKOWO wykonywać po 
przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu z ich właścicielami. 
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 kontraktowej. 
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

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

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiającego. 

1.4.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej.  
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

2.0  Materiały 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

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

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Kierownika robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Kierownika projektu. Punkty czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
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3.0  Realizacja robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWiORB , projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny 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 Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB , a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik projektu 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 Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

4.0  Kontrola jakości robót 

4.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika projektu program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

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

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

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

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi 
projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów  
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań  
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

4.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
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odpowiedni system kontroli. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych.         
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń  , sprzętu, zaopatrzenia  , pracy personelu lub metod badawczych.                      
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy  Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

4.3. Badania i pomiary 

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

 

4.4. Certyfikaty i deklaracje 

Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie     ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi STWiORB. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB , 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 Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

4.5. Dokumenty budowy 

*  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami   
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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• datę uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów  
robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Kierownika projektu, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

• Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie  Kierownika projektu. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych   następujące dokumenty: 

1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. protokoły przekazania terenu budowy, 
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
4. protokoły odbioru robót, 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego lub osób upoważnionych. 

5.0 Obmiar robót 

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
STWiORB , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w innym 
dokumencie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika 
projektu. 
 

5.2. 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 m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
 

5.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Kierownika projektu. 
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. 
 

5.4. 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. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

6.0  Odbiór robót 

6.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi częściowemu, 
3. odbiorowi ostatecznemu, 
4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

6.2. 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 Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika 
projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
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dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

6.3. 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 Kierownik projektu. 
 

 6.4. Odbiór ostateczny robót 

6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

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 stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Kierownika projektu i 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 STWiORB. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

6.4.2. 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: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań    
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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 6.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 

 
 
URZĄDZENIA  ELEKTRYCZNE 

 
        1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania oraz 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 

Niniejsza STWiORB jest podstawowym elementem przetargowym 
przy zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy wykonania urządzeń i instalacji  
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót 
i obejmują; 
a) montaż tablic rozdzielczych  
b) budowę urządzeń ochrony przed porażeniem 
c) budowę instalacji elektrycznej  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 
Rodzaje urządzeń, osprzętu i materiałów zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z 
podanymi w dokumentacji projektowej.  
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inwestorem i po wykonaniu wymaganych obliczeń.           
Ponadto materiały powinny charakteryzować się nie gorszymi właściwościami. 

 
2. Materiały 
 

2.1. Transport i składowanie materiałów 
 

Na czas przemieszczenia z punktu zaopatrzenia na budowę materiały winny być odpowiednio 
zapakowane aby nie nastąpiły żadne uszkodzenia tak pod względem sprawności jak i estetycznego 
wyglądu. 
Dostawa materiałów na budowę powinna nastąpić po uprzednim przygotowaniu pomieszczeń 
magazynowych. 
Pomieszczenia muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zabezpieczać 
materiały przed korozją, wpływami atmosferycznymi itp.  
Końce kabli ochraniać kapturkami. Wykonawca winien zwrócić uwagę na sposób przechowywania 
określony dla poszczególnych materiałów a w szczególności: 
- temperatura, 
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- wilgotność, 
- sposób ułożenia, 
Transport kabli 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 jest wyższa od +4°C, przy czym 
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, 
- dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, 
- bębny z kablami 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, układanie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest 
zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, 
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablem, 
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy pomocy żurawia, 
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest 
zabronione. 

 
2.2. Materiały podstawowe 

 
Typ osprzętu i urządzeń  zawarty w projekcie należy uznać za projektowany. Istnieje możliwość zmiany 
materiałów na inne równoważne w ich formie i charakterystyce technicznej , oraz o nie gorszych 
parametrach po uzgodnieniu z inwestorem. 

  

1. bednarka ocynkowana 25x4 mm  
2. gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe 
3. kołki rozporowe plastykowe 
4. odgałęźniki bryzgoszczelne 
5. oprawy oświetleniowe LED-36W, IP65,  trwałość diod min 50000h, barwa światła naturalna 

biała, strumień świetlny min 4380 lm 
6. przewody kabelkowe Lg10 mm2 
7. przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5 mm2  
8. przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5 mm2  
9. przewody kabelkowe YDYżo 5x10 mm2  
10. rury winidurowe  
11. śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami 
12. tablice rozdzielcze TA  
13. tablice rozdzielcze TR1 i TR2 
14. uchwyty 
15. Wentylator dachowy 230 V, 250 W, min IP44, Qmax- 2050 m3/h  
16. wsporniki ścienne  
17. złącza kontrolne  
18. złączki  
 
Odbiór materiałów na budowie 

 
• Materiały takie jak rozdzielnice , złącza , oprawy oświetleniowe  , urządzenia , przewody należy dostarczyć 

na budowę wraz z atestami , kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
zamówieniem i danymi.  

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez Kierownika. 

 
3.0. Roboty elektryczne 
 
3.1.  Prace montażowe rozdzielnic elektrycznych 
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Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą 
należy wstawić w przygotowane otwory i przytwierdzić do podłożą. 
Tablice w obudowie zagłębionej należy montować w przygotowanym podłożu. 
Wyposażenie według poszczególnych rysunków oraz w opisy i schematy. 
Prefabrykować w wyspecjalizowanym zakładzie. 
Zakład prefabrykacji dostarczy świadectwa badań i pomiarów. 
Po zamontowaniu urządzeń należy: 
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
– podłączyć przewody ochronne 
– podłączyć obwody zewnętrzne 

 
 

3.2. Montaż instalacji budynku . 
 

3.2.1 Wykonanie robót 
 

3.2.1.1. Projekt organizacji robót 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. 
 

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

 
3.2.1.3. Przejścia przez ściany i stropy 

 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

•  wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany  itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. 

•  przejścia te należy wykonywać w rurach osłonowych , korytkach 

• przejścia przez stropy i ściany należy uszczelnić  
• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi musza być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosować rury , korytka  itp. 

 

3.2.1.4. Montaż urządzeń , osprzętu  i opraw oświetleniowych 
 

Urządzenia , osprzęt  instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Oprawy mocować bezpośrednio do ścian , stropów , konstrukcji przez przykręcenie śrubami z 
odpowiednimi podkładkami płaskimi i sprężynowymi. Do mocowania mogą służyć konstrukcje 
wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy 
mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy. Nie dopuszcza sie mocowania za 
pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
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3.2.1.5. Układanie przewodów i rur 
 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Do odbiorników 
zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na 
innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia wsporników i mocowań korytek. 
Minimalny promień zginania przewodów wg producenta wynosi 10 x średnica zewnętrzna. 
Rury i korytka należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie. Końce przed połączeniem 
powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju 
tworzywa łączenie  ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 
-wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
-wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
-wkręcanie nagrzanych końców rur. 
-użycie łączników prostych i kątowych 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie układania rur i korytek  z wciągniętymi w 
nie przewodami. 
 
Wciąganie przewodów: 
 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania i korytek , zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami i korytkami oraz 
przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą osprzętu montażowego. Nie wolno do tego 
celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.  
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości miedzy nimi ze względów estetycznych 
były jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowały sie w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego 
dany przewód jest wprowadzony oraz  by nie było widocznych zwisów przewodów pomiędzy 
uchwytami. 
Wykonanie instalacji p/t wymaga ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed 
wykonaniem tynkowania. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable 
uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej rury. 
Po dokręceniu dławic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelnień. 

 
3.2.1.6. Łączenie przewodów 

 
W instalacji łączenie przewodów należy wykonać  w urządzeniach , osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Ponadto pozostawić zapasy przewodów w osprzęcie i urządzeniach. Do danego 
zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętka oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować sie podkładki 
metalowe zabezpieczone przed korozja 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. Konce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi należy zabezpieczyć  
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zaprasowanymi tulejkami. 
 

 
4.0. Kontrola jakości robót, badania, próby pomontażowe 
 

4.1. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą 
kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. Z każdej kontroli sporządzony będzie 
protokół. Ewentualne niezgodności  wykonanych prac  będą usuwane na koszt Wykonawcy w 
terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlegać będą następujące roboty:   
-montaż instalacji i urządzeń 
- montaż aparatury  
- ochrona przeciwporażeniowa. 

 
4.2. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.   
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji 
- pomiary impedancji pętli zwarciowych 
- próby działania wyłączników różnicowoprądowych 
- pomiary rezystancji uziemień 

 
4.3. Regulacje , przygotowania do odbioru 

 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 
należy załączyć instalacje pod napięcie i wykonać pomiary oporności pętli zwarcia. 
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.  
Jeżeli  Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone to zawiadamia Inwestora, 
celem wyznaczenia swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych.  
Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i 
próby ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.  
Wówczas, gdy w/w sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest 
zadowalający, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin 
gotowości urządzeń do odbioru końcowego. 
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 
- dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń 
oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. 
Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi 
wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania 
obiektu. 

 
5.0. Zapłata za roboty 

 
5.1. Zasady ogólne. 

 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać pełny zakres robót. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
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czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania , ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy. 
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Inwestor może zrezygnować z wykonania części prac lub zadanie podzielić na etapy. 

 
5.2. Podstawa płatności 

 
Podstawą płatności będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu robót 
potwierdzonych pozytywnym protokołem odbioru końcowego. 

 

 
 


