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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót. 
 
 
INWESTYCJA: 
 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w Tczewie 

przy ul. Sambora 5 na działce nr 757/8 (obręb 8) 

 

1.2.  Zakres robót objętych ST 
 

Zakres robót: 

 Instalacje elektryczne i teletechniczne zewnętrzne: 
• przyłącze elektroenergetyczne, 
• oświetlenie zewnętrzne chodnika i miejsc postojowych, 
• instalacja uziemienia i ochrony odgromowej, 

 Instalacje elektryczne wewnętrzne: 
• instalacja połączeń wyrównawczych, 
• instalacja ochrony od przepięć, 
• rozdzielnice, podrozdzielnice,  
• instalacja oświetlenia podstawowego, 
• instalacja gniazd wtyczkowych i siły, 
• instalacja dzwonkowa, 
• instalacja przywoławcza osób niepełnosprawnych. 

 Instalacje teletechniczne: 
• instalacja domofonowa, 
• instalacja okablowania strukturalnego, 
• instalacja RTV-SAT. 

 Urządzenia przeciwpożarowe: 
• wyłącznik przeciwpożarowy prądu, 
• awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.3.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 

c) obiekt małej architektury; 
 
1.3.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 

o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 
1.3.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
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obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 

1.3.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

 
1.3.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 
1.3.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.3.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.3.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
1.3.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
1.3.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.3.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 
1.3.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.3.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 

 
1.3.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.3.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 
 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 

 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 
1.3.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.3.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
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1.3.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
1.3.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
1.3.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
1.3.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.3.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
1.3.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
1.3.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę. 

 
1.3.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 
1.3.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

 
1.3.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
1.3.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.3.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.3.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.3.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.3.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

1.3.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.3.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.3.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach 
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i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.3.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.3.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.3.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.3.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.3.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.3.42. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
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, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
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, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Inwestycja nie ma wpływu na środowisko naturalne. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy 
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
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. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Stosowane materiałów 
 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone odpowiednimi Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, certyfikatami. 
 
2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

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

 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 
- projekt organizacji budowy, 
 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych 

o większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
5.2.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. 
 
5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 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 SST. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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6.2.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.3.  Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 
 
6.4.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania 
materiałów i instalacji ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
 

Inspektor nadzoru, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci osobie 
niezależnej przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.5.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

 
3. posiadają świadectwo dopuszczenia (dotyczy urządzeń wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących  
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002);. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.6.  Dokumenty budowy 
 
[1] Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

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 Inspektora nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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 Inspektora nadzoru, 
 
· 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 w związku z warunkami klimatycznymi, 
 
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 
· 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 budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 
· inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

[2] Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze 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 
Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
 
a) pozwolenie na budowę, 
 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 
d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
 
f) operaty geodezyjne, 
 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] 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 Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. 
 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 

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. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.4.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. 
 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej, przedmiarze robót. 
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7.5.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 

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. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 

c) odbiorowi częściowemu, 
 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

g) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 

h) odbiorowi częściowemu, 
 

i) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 

j) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 

k) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych 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 tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie wpisem do dziennika budowy i przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 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 SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 
 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

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

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. 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 i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ustalenia ogólne 
 
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 umownych (ofercie). 
 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 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, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Nie zachodzi potrzeba budowy objazdów itp. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Obowiązujące przepisy i normy. 
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1 WSTĘP 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 
 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w Tczewie 
przy ul. Sambora 5 na działce nr 757/8 (obręb 8) 

 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania 
wymaganego standardu i jakości tych robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-07, a także podanymi poniżej: 
 
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki 
funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć 
i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji 
elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od 
potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, 
zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 
 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 

jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
 
Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem 
cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
 
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych 
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
 
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). 
 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, 
niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 
 
Dokumentację robót montażowych i prefabrykacyjnych 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, zmiana Dz. U. z 2005 r. 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, zmiana Dz. U. z 2005 r. 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 późn. 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). 
 

Prefabrykację i montaż rozdzielnic należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych i prefabrykacji, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 
1.7. Nazwy i kody: 

 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
 

3  1  6  8  2  1  0  0 – 1  Skrzynki 
                  elektryczne 
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2 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 
 
Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych należy stosować 
przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie. 
 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności, 
 
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) 
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 

w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

 
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego 

do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Obudowy 
 
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem 
instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są 
elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał 
obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają 
prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym 
obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. 
 

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka 
referencyjna. 
 



ST-1/11/17 Tczew, ul. Sambora 5 

 
 

6 
 
 

Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała 
obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę 
deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic 
niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). 
 

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub 
prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy 
dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg 
potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie 
zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. 
Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz 
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz 
stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 
 
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN60446:2004. 
 
2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 
 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący 
prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego 
posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację 
zgodności. 
 

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, 
które wymieniane są jako marka referencyjna. 
 

Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn 
lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 

Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, 
szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów.  
Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm2 należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm2 

należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta.  
Dla rozdzielnic  teleinformatycznych  należy  używać elementów  przyłączeniowych prefabrykowanych 
jak kable czteroparowe, krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchkordy o określonych 
długościach. 
 
2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice 
 
Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie 
zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub 
aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
 
Podstawowe sposoby montażu: 
 
–  zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 
 
– osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania 

przygotowane w obudowie), 
 
– przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji 

wsporczej. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic 
Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
 
–  są właściwie oznakowane i opakowane, 
 
–  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji – wyrobów i materiałów 

nieznanego pochodzenia. 
 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do montażu i prefabrykacji rozdzielnic 
 
Wszystkie materiały i prefabrykaty 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. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 3 
 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 

Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości 
materiałów użytych na poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych należy 
stosować spawanie gazowe lub łukowe w osłonie gazowej. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów 
 
Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować ostrożność aby 
nie uszkodzić zamontowanych elementów wewnętrznych. 
 

Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze umożliwiającej 
łatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosować opakowania w przypadku możliwości 
uszkodzeń transportowych. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
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. 
 
5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
 
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający 
wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego 
miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, 
miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe 
dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. 
 

Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu 
z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można 
pominąć. 
 

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać 
mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 
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Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla 
prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokołu zdawczego rozdzielnicy. 

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do 
wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 
 
–  stopień ochronności, 
 
–  wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
 
– typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa 
 
– typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, 

słaboprądowa, 
 
–  sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 
 
– typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 
 
– sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, 

szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-
2:2004, 

 
–  rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
 
– sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-

EN 60439-3:2004, 
 
–  kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 
 
– kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki 

znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnic, 
– oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej 

przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 
 
– w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na 

rysunek schematu rozdzielnicy. 
 

Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą 
być wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, 
piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. 
 
Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy: 
 
–  wolnostojące, 
 
–  przyścienne, 
 
–  wiszące (naścienne), 
 
–  wnękowe. 
 

Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową 
IEC-439-1). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne 
z ww. wymogami normy. 
 

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi 
norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U). 
 

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi 
spełniać wymogi normy PN-EN 60439-5:2002. 
 

Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, 
chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego 
z elementami pod napięciem. 
 

Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu 
elementów wykonawczych od frontu. 
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na 
ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy 
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca). 
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Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę 

jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach 
dysponowanej powierzchni. 
 

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być 
wykonane minimum w II klasie ochronności. 
 

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki 
izolacyjne, stanowiące standardowe ich wyposażenie. 
 

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną 
z nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany 
w sposób trwały. 
 
5.3. Montaż rozdzielnic elektrycznych 
 
Zakres robót obejmuje: 
 
–  przemieszczenie w strefie montażowej, 

–  rozpakowanie, 

–  ustawienie na miejscu montażu wg projektu 

–  wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

–  trasowanie, 

– wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, 

wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz 

z zabetonowaniem, 

– montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, 

klamki, zamki, pokrywy), 

–  podłączenie uziemienia, 

– sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych 

szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 

–  sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 

–  przeprowadzenie prób i badań. 
 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 
odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli 
odpływowych. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-07 pkt 6 

6.2. 6.2 Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-
EN 61439-1:2010 

 
6.3. 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, 
 
–  napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
 
– działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej), 
 
–  działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
 
–  stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
 
–  stanu zewnętrznego głowic kablowych, 
 
–  stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 
 
–  stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
 
–  stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy, 
 
–  schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
 
–  stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
 
–  sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
 
– poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 

wykonawcę montaż 
Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV należy wykonać sprawdzenia odbiorcze polegające na: 
 
–  pomiarach rezystancji izolacji głównej wyłączników, 
 
–  pomiarach rezystancji torów prądowych wyłączników, 
 
– pomiarach rezystancji, czasów własnych i czasów niejednoczesności zamykania i otwierania 

wyłączników, 
 
–  badania gazów wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent), 
 
–  próbach szczelności wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent), 
 
–  pomiarów czasów załączenia układów zwiernik – odłącznik, 
 
–  pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników. 
 
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na: 
 
–  pomiarach rezystancji izolacji, 
 
–  sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 
 
–  zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci), 
 
– zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników różnicowo 

prądowych, itp. 
 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy 
dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty 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 niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 7 
7.2.  Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych i prefabrykacji 

 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
 
–  dla rozdzielnicy: szt., kpl., 
 
–  dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 
 
–  dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 
 
–  dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl 
 
7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla montażu i prefabrykacji rozdzielnic, 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. 

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1.    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaga nia ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2.    Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
 
Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 
 
–  wykonanie i montaż konstrukcji, 
 
– ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z przynależną 

do stosowania aparaturą, 
 
–  ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni, 
 
–  ustawienie rozdzielnicy, 
 
–  obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 
 
–  instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne. 
 
8.2.2. Odbiór częściowy 
 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu 
prac. 
 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 
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–  instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
 
–  sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi, 
 
– fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach. 
 
8.2.3. Odbiór końcowy 
 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
 
–  izolacji torów głównych, 
 
–  izolacji torów pomocniczych, 
 
–  działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 
 
–  działania mechanicznego łączników, blokad itp., 
 
–  instalacji ochronnej. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-HD 60364-6:2008 
 
Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić 
w protokole odbioru końcowego. 

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2.  Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót montażowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic 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 wykonania, montażu i prefabrykacji rozdzielnic 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. 
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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 
montaż rozdzielnicy elektrycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Obowiązujące przepisy i normy 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w Tczewie 
przy ul. Sambora 5 na działce nr 757/8 (obręb 8) 

 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem instalacji elektrycznych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także 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, metod 
badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

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. 
 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 

wyrównania potencjału. 
 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół stosowanych przy układaniu przewodów, 
ułatwiający ich przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, równoległych przewodów itp. 
materiałów dodatkowych, montaż oraz dotarcie w wytyczający trasy ciągów. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
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– przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
 
– drabinki instalacyjne, 
 
– koryta i korytka instalacyjne, 
 
– kanały i listwy instalacyjne, 
 
– rury instalacyjne, 
 
– kanały podłogowe, 
 
– systemy mocujące, 
 
– puszki elektroinstalacyjne, 
 
– końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
 
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, 
zaciski ochronne itp.). 
 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 

formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
 
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia 
z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami 
zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania 
odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego 
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła 
w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
 
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 z danym punktem zasilania 
w energię (zabezpieczeniem). 
 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli 
i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 
 
–  Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
 
–  Kucie bruzd i wnęk, 
 
–  Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
 
–  Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów, 
 
– Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
 
–  Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
 
–  Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 
1.6. Dokumentacja robót montażowych 
 
Dokumentację robót montażowych elementów 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 2005 r. 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 2005 r. 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 elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
1.7. Nazwy i kody: 
 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  

4 
  

5 
 

3 
 

1 
 

1 
 

2 
 

0 
 

0 – 2 
 Roboty w zakresie instalacji 

         

elektrycznych                    

                   

Roboty w zakresie                    
4   5  3  1  0  0  0  0 – 0  okablowania oraz instalacji 

                   elektrycznych 
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2. 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 
 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności, 
 
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) 
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 

w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Kable i przewody 
 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną. 
 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 
 
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 450/750 V. Stosować przewody typu YDYżo oraz YDYpżo. 
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2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, 
w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez 
ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. 
Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury 
instalacyjne, listwy podłogowe). 
 
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane 
systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na 
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo 
z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub 
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. 
Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg 
zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych 
osób.  
Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych 
(np. o większych przekrojach żył). 
 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub 
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, 
przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. 
Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich 
szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody 
wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach 
równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy 
wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. 
Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej 
i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów 
i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący 
wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci 
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, 
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu 
na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie 
podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu 
rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów 
wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą 
być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 
do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice 
typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 m m. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane 
mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, 
średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 5 0 mm. Dla 
estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony 
kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
 
Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane 
z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych 
stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne 
(wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu 
podtynkowego, z pierścieniem ø 45 mm, różnego typu i innego. 
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Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej 
(zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry 
kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych. 
 
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także 
z metali). 
 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowych wielkościach takich jak rury 
instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd 
i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, 
które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki 
uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki 
natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki 
muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub 
końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub 
czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą 
„pazurków” i / lub wkrętów. 
 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny 
jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich 
zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do 
instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe 
izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić materiałów: oznaczniki 
przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski. 

Sprzęt instalacyjny 
 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych 

i natynkowo-wtynkowych: 
 

· Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za 
pomoc ą wkrętów lub „pazurków”. 

 
· Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 

podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
 

· Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5 mm 2.  
· Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia. 
 

· Podstawowe dane techniczne: 
 

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
 

– prąd znamionowy: do 16 A, 
 

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
 

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
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Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych 

i natynkowo-wtynkowych: 
 

· Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane 
do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

 
· Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub 
przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 
 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 

1,5÷6,0 mm 2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
 
–  napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
 
–  prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 
 
–  prąd znamionowy: 16A lub 32A dla gniazd 3-fazowych, 
 
–  stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Sprzęt oświetleniowy 
 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego 
co najmniej: 
 
–  dobór opraw i źródeł światła, 
 
–  plan rozmieszczenia opraw, 
 
–  rysunki sposobu mocowania opraw, 
 
–  plan instalacji zasilającej oprawy, 
 
–  obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia, 
 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach 
ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 
 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, 
przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1,5 mm2 a napięcie izolacji 
nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach 
prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 
 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 
przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane 
ze stopniami ochrony: 
 

–   zwykła IP 20 
 

– zamknięta  IP 4X 
 

–   pyłoodporna   IP 5X 
 

–   pyłoszczelna   IP 6X 
 

– Kroplo odporna IP X1 

– Deszczo odporna IP X3 

– Bryzgo odporna IP X4 

– Strugo odporna IP X5 
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– Wodo odporna IP X7 

– wodoszczelna IP X8 
 

Oprawy montować naściennie i nastropowo zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
 
–  są właściwie oznakowane i opakowane,   
 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 
 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie 
„B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem 
się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 
żył, przekrój). 
 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 3 
 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

 
4.2. Transport materiałów 
 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby 
nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu 
wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
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. 
 
5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej, 

– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian   

i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych 

otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 

otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 

wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

–montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 

przewodów (pkt 2.2.2.), 

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie 

ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 

średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

 
 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku        

             

Średnica znamionowa rury 18  21  22 28  37 47   

(mm)                 

Promień łuku (mm)   190  190  250 250  350 450   
         
 
– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur, 

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla 

ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem 

i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. 

W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 

konieczne. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 
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– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 

naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 

instalacyjnych, 

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-HD 60364-6:2008. 
 
5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej 
 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń 
i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
 
Źródła światła do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych. 
 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. 
 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował 
u góry. 
 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
barwy zielonej i żółtej. 
 
Typy  opraw,  trasy  przewodów  oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykonać zgodnie  z projektem 
wykonawczym. 
 
5.4.Instalacja połączeń wyrównawczych 
 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy. 
 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
  
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 
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W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, 
należy stosować iskierniki. 
 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem 
instalacji piorunochronnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

pkt 6 

 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-HD 

60364-6:2008 

 
6.3. 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 podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
 
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, 

stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
 
–  sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
 
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu, 
 
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
 
–  poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
 
–  pomiarach rezystancji izolacji, 
 

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

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty 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 niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
 
–  dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
 
–  dla kabli i przewodów: m, 
 
–  dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
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–  dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
 
–  dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 
7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej 

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. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
 
– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, 

urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
 
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 

odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie 
pomp. 

 
8.2.2. Odbiór częściowy 
 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich 
wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 
 
–  wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
 
8.2.3. Odbiór końcowy 
 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
 
–  dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
 
– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 

ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się 
tylko jeden raz. 

 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-HD 60364-
6::2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 



ST-1/11/17 Tczew, ul. Sambora 5 

15 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2.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 wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty instalacyjne uwzględniają również: 
 
–  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 robót 
w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Obowiązujące przepisy i normy. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w Tczewie 

przy ul. Sambora 5 na działce nr 757/8 (obręb 8). 

 

1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z instalowaniem linii kablowych z żyłami miedzianymi dla systemu okablowania 
strukturalnego, RTV oraz instalowaniem linii kablowych światłowodowych. Uzupełnieniem niniejszej 
specyfikacji dla linii kablowych, wykonywanych z kabli z żyłami metalowymi jest: specyfikacja techniczna 
standardowa (ST) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych – kod CPV 45310000-3. 
Roboty w zakresie przewodów, montażu, opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej”. 
 

1.3. Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z: 
 
– układaniem kabli światłowodowych, UTP, współosiowych w obiektach kubaturowych, ciągach 

komunikacyjnych, budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, 
 
wraz z transportem i składowaniem materiałów, trasowaniem linii, robotami ziemnymi 
i fundamentowymi, przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów budownictwa 
inżynieryjnego. 
 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
 
–  kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
 
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 

ziemne, murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego, 
 
–  wdmuchiwanie i wciąganie światłowodów do rur i kanałów itp.), 
 
–  ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 

w dokumentacji elementów, kabli i linii, 
 
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

montowany element linii teletechnicznej. 
 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej: 
 
Kanalizacja pierwotna – zespół podziemnych rur i studni kablowych, do których wciąga się kable 
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej. 
 
Kanalizacja wtórna – zespół rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach zaciąganych 
do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych. 
 
Rurociąg kablowy – ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz zasobników 
złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli 
światłowodowych. 
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Studnia kablowa – prefabrykowane żelbetowe pomieszczenie podziemne wbudowane w ciągi kanalizacji 
kablowej, umożliwiające wciąganie, montaż i konserwację kabli lub przynajmniej jedno z tych zadań. 
 
Złączka rurowa – element osprzętu służący do szczelnego połączenia rur polietylenowych lub innych, 
z których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy. 
 
Zasobnik złączowy – pojemnik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego i jego 
zapasów, umieszczany bezpośrednio w ziemi. 
 
Kabel miedziowy telekomunikacyjny – odmiana przewodu służąca do przesyłania informacji, sygnałów, 
a jednocześnie posiadający odpowiednią wytrwałość mechaniczną, izolacyjność wewnętrzną 
i zewnętrzną, mogący występować w różnych środowiskach. 
 
Łączniki telekomunikacyjne – dla instalacji miedzianych umożliwiają połączenie dwóch lub trzech 
przewodów o zupełnie różnych średnicach zachowując przy tym najmniejsze wymiary. 
 
Puszki i skrzynki kablowe – wykonane jako : 
 
– obudowa zakończeń kablowych przeznaczona do instalacji łączówek i zabezpieczeń stanowiących 

zakończenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych 
 
– przełącznica do zakończenia dwóch kabli światłowodowych złączami stykowymi oraz krosowania torów 

światłowodowych 
 
Mufa lub osłona kablowa – kompletny zestaw osprzętu do połączenia dwóch (lub większej liczby) 
odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych. 
 
Uszczelki końców rur – zespół elementów służących do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz 
z ułożonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtórnej, rur kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych 
wraz z ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelniania wszystkich rodzajów rur pustych. 
 
Taśma ostrzegawcza – taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomarańczowym z napisem UWAGA! 
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY układana nad rurociągiem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym 
kablu światłowodowym. 
 
Markery – markery kulowe z systemem samo poziomowania w kolorze pomarańczowym i częstotliwości 
101,4 kHz przewidzianych dla lokalizacji elementów infrastruktury telekomunikacyjnej. 
 
Słupek oznaczeniowo-pomiarowy – słupek betonowy służący do oznaczania w terenie trasy kabla 
telekomunikacyjnego jej punktów charakterystycznych (np.: zasobników złączowych, miejsca połączeń 
poszczególnych odcinków rur rurociągu kablowego. 
 
Kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny – kabel RP 2x2x0,6 przeznaczony do celów lokalizacyjnych 
i ewentualnego nadzoru studni kablowych. 
 
Zasobnik zapasów kabla – konstrukcja zamknięta lub otwarta stanowiąca miejsce, w którym 
zamontowano zapasy kabla światłowodowego. 
 
Pigtail – krótki odcinek jednowłóknowego kabla zakończony tylko z jednego końca wtykiem (półzłączką). 
 
Patchcord – krótki odcinek jednowłóknowego kabla zakończony obustronnie wtykami (półzłączkami), 
służący do połączenia urządzeń teletransmisyjnych z przełącznicą światłowodową lub dołączenia 
przyrządów pomiarowych. 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na celu 
zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności: 
 
–  Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; 
 
–  Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie; 
 
– Montażu uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montażu powłok z tworzyw sztucznych lub 

metalowych; 
 
–  Montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych; 
 
–  Odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych. 
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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. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 4500000-7, pkt. 1.5. 
 

1.7. Dokumentacja robót montażowych 
 
Montaż linii kablowych światłowodowych i z żyłami metalowymi oraz stacji i elementów 
wyposażeniowych dla linii telekomunikacyjnych należy wykonać na podstawie dokumentacji, której 
wykaz oraz podstawy prawne ich sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 1.6. 
 
Roboty prowadzić na podstawie projektu wykonawczego. 
 

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 
 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  

4 
 

5 
 

3 
 

1 
 

4 
 

3 
 

0 
 

0 – 4 
 Instalowanie   infrastruktury 

        okablowania                   
                   

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI 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 
 
Do wykonania i montażu instalacji teletechnicznej w obiektach budowlanych należy stosować kable, osprzęt 

oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
 

Zastosowanie innych wyrobów jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu 
urządzeń teletechnicznych w obiekcie budowlanym. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji teletechnicznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Informacje techniczne o zastosowanych materiałach i wyrobach w tym świadectwa jakości, świadectwa 
homologacji, świadectwa zgodności, instrukcje montażu i eksploatacji, czy też gwarancje producentów 
powinny być przygotowane na: 
 
1. Każdy odcinek fabrykacyjny kabla miedzianego lub światłowodowego 
 
2. Szafy do montażu urządzeń, 
 
3. Przełącznice światłowodowe, 
  
4. Urządzenia transmisyjne, 
 
5. Pigtaile, 
 
6. Patchcordy, 
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7. Urządzenia pomiarowe. 
 
8. Wszelkie elementy służące do ochrony mechanicznej lub ukierunkowania w budynku linii kablowych: 
studnie kablowe, zabezpieczenia studni kablowych, rury rurociągów kablowych, kanalizacji wtórnej, 
złączki rurowe, rury osłonowe, uszczelki końców rur, rury przecisków i przewiertów, taśma ostrzegawcza, 
słupek oznaczeniowy, zasobnik złączowy lub zapasów kabla, markery, kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny. 
 
2.2.1.Kable i przewody teletechniczne – rodzaje i układy 
 
Izolacja żył – jako izolację stosuje się papier, gumę i tworzywa sztuczne. 
 
Izolacja papierowa wykonana jest z taśm z papieru kablowego przesyconego syciwem 
elektroizolacyjnym, dla polepszenia własności dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia 
izolacji. Syciwa mogą być ściekające (dla kabli układanych standardowo) lub nieściekające (dla kabli 
układanych przy dużych różnicach poziomów) – kable te dodatkowo zabezpiecza powłoka (pancerz 
ołowiany). 
 
Powłoka – chroni izolację kabla przed czynnikami zewnętrznymi, głównie wilgocią, szkodliwymi 
związkami chemicznymi, podwyższa także bezpieczeństwo użytkowania kabla w określonym 
środowisku. Stosuje się powłoki metalowe: ołowiane i aluminiowe oraz z taśm stalowych lub z tworzyw 
sztucznych. 
 
Wypełnienie – materiał izolacyjny, stosowany pomiędzy żyłami kabla a powłoką, w celu ograniczenia 
możliwości jonizacji powietrza w przestrzeni wnętrza kabla. Jako wypełnienie stosuje się: papier, 
tworzywa sztuczne, materiały włókno pochodne nasycone olejami. 
 
Pancerz – stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutów lub taśm 
stalowych zabezpieczonych przed korozją np. ocynkowanych, nawiniętych spiralnie na osłonę powłoki 
kabla. 
 
Osłona zewnętrzna – (warstwa wytłoczona lub zewnętrzny obwój) chroni kabel przed szkodliwym 
wpływem czynników chemicznych i wilgoci. Osłony wykonuje się z materiałów włóknopochodnych, 
pokrytych warstwą polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu). 
 
2.2.2.Osprzęt kablowy 
 
– Termokurczliwe osłony złącz służą do połączeń i zakończeń kabli, zapewniając zachowanie możliwie 

niezmienionych właściwości użytkowych kabla oraz uniemożliwiając przenikanie wilgoci do wnętrza 
kabla, osłona wykonana z tworzyw sztucznych posiadających „pamięć kształtu”, zaciskana poprzez 
niskotemperaturowe podgrzewanie tj. do 110°C. 

 
– Głowica kablowa jest przeznaczona do instalowania w szafkach lub skrzynkach kablowych sieci 

telekomunikacyjnych, jako urządzenie do łączenia metodą krosowania kabli magistralnych z kablami 
rozdzielczymi. 

 
–  Urządzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii teletechnicznych: 
 

a) Puszki, skrzynki kablowe i obudowy teleinformatyczne 
 

Obudowa zakończeń kablowych (miedzianych) służy do ochrony tych zakończeń od 
bezpośredniego działania czynników atmosferycznych i dostępu osób nieuprawnionych. 
W zależności od wersji wyposażona jest we wspornik standardowych zespołów łączówek 
szczelinowych 10 lub 20 parowych. Standardowo wyposażona jest w prowadnice wiązek 
przewodów, gniezdnik 2x10 oraz elementy zamknięcia. Wejście kabli z dołu obudowy 
zabezpieczone jest uszczelką wykonaną z syntetycznej gumy. 

 
Przełącznica służy do zakończenia dwóch kabli światłowodowych złączami stykowymi oraz 
krosowania torów światłowodowych. Obudowa wykonana jest np. z wysokoudarowego tworzywa, 
system dławików i uszczelek zapewnia jej hermetyczność. Wewnątrz obudowy wydzielone są dwa 
pola przełączeniowe (pole łączeniowe z kasetą światłowodową wyposażone jest w oddzielną 
pokrywę z zamknięciem). Panel połączeniowy może być wyposażony w zestaw łączników 
centrujących (standardowo dla złączy ST i E2000; lub inne typy). 
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Szafa 19” uniwersalna szafa teleinformatyczna, przeznaczona do zastosowania wewnątrz 
pomieszczeń, zarówno biurowych, jak i przemysłowych. Podstawowym elementem szafy jest 
szkielet z otworami w płycie dolnej i górnej. Górną część szkieletu przysłania dach. Boki, przód i tył 
szafy mogą być wyposażone w osłony lub drzwi. Osłony mocowane są do szkieletu przy pomocy 
zamków patentowych, co umożliwia ich szybki demontaż i łatwy dostęp do wnętrza szafy. Szkielet 
może być ustawiony bezpośrednio na podłodze lub na stopkach, kółkach albo cokole. 

 
Obudowy teleinformatyczne posiadają następujące elementy składowe: szafy stojące, szafki 
naścienne, stojaki, wyposażenie dodatkowe obudów teleinformatycznych.  
Wyposażenie dodatkowe obudów stanowią: podstawa szafy, maskownice i przepusty kablowe, 
stelaż 19", uziemienie szafy, elementy połączeniowe, wentylacja szafy, zasilanie, elementy 
w standardzie 19", 

b) Wsporniki, drabinki, korytka, rury kablowe 
 

Wsporniki służą do układania kabli, między innymi w tunelach i kanałach a produkowane są jako 
stalowe elementy z blachy o długości przeważnie 2 lub 3 m długości. Jako materiał na drabinki 
kablowe używa się blach o zwiększonej odporności korozyjnej na powietrzu np. blachy stalowe 
ocynkowane o grubości 0,5 do 1,0 mm. Istnieje szereg wzorów przekroju drabinek, najczęściej jest 
to "C" lub "U"; dodatkowo produkuje się szereg łączników ułatwiających prowadzenie linii 
kablowej wg PT. Drabinki układa się na wspornikach lub mocuje bezpośrednio do podłoża, przy 
czym odległość pomiędzy punktami podparcia powinna być mniejsza niż 3 m. Kable układane 
poziomo nie wymagają mocowania, z wyjątkiem kabli jednożyłowych tworzących jedną linię. Kable 
układane pionowo należy mocować do drabinki przy użyciu uchwytów indywidualnych, 
systemowych lub taśm do mocowania kabli. 

 
Korytka kablowe wykonywane są z tworzyw sztucznych lub blach stalowych ocynkowanych lub 
innych metali. Mogą być pełne, perforowane lub grzebieniowe oraz posiadać systemowe pokrywy, 
odpowiednie do typu korytka. 

 
System rur instalacyjnych – wykorzystuje się typowe rozwiązania stosowane przy innych 
instalacjach elektrycznych, rozszerzona jest gama materiałów z tworzyw sztucznych o wyroby 
z polipropylenu (szczególne dla instalacji światłowodowych). 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych infrastruktury kablowej 
 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST, 
 
–  są właściwie oznakowane i opakowane, 
 
–  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów, 
 
– dostawa kabli o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywać się przy 

temperaturze wyższej niż -15°C, natomiast bębny z nawiniętym kablem nie mogą być zrzucane 
i przewracane na ich tarcze. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu infrastruktury kablowej 
 
Wszystkie materiały powinny być pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 
Kable należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w zależności od typu kabla. 
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Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznym oraz zawilgoceniem. 
 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 3 
 
3.2. Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru (w specyfikacji szczegółowej należy wymienić sprzęt i jego parametry). 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót instalacji 

teletechnicznych 
 
Podczas transportu na budowę oraz ze składu przyobiektowego na budowę należy zachować ostrożność 
aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu 
na możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: –15°C oraz –5°C dla 
zwiniętych w "ósemkę" odcinków. 
 
Wszelkie elementy konstrukcyjne należy przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta – 
zarówno elementy stalowe jak żelbetowe. 
 
Stosować dodatkowe opakowania np. bębny w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 
Bębny z kablami muszą być w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem się. W żadnym 
przypadku nie należy dopuścić do uderzania w zwoje kabla tarczą sąsiedniego bębna. Bębny z kablami 
można transportować tylko w pozycji stojącej – na tarczach. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
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. 
Dokumentacja kablowych linii światłowodowych powinna składać się z: projektu budowlanego 
opracowanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę kablowej linii światłowodowej lub zgłoszenia 
budowy przyłącza światłowodowego oraz projektu budowlanego, wykonawczego.  
Przed przystąpieniem do robót zewnętrznych należy dokonać przy udziale geodety trasowania przebiegu 
linii teletechnicznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów. 
 

5.2. Układanie kabli 
 
Szczegółowy opis warunków i sposobów układania przewodów i kabli z żyłami miedzianymi podano 
w specyfikacjach technicznych: 
 
– Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych (kod CPV 4531000-3 
   Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
 
–  Instalacyjne roboty elektryczne (kod CPV 45315100-9) 
 



 
ST-1/11/17 Tczew, ul. Sambora 5 

9 
 

W trakcie instalacji kabla należy zwracać uwagę na zachowanie promieni gięcia i właściwą ochronę kabla 
przed mechanicznym uszkodzeniem powłoki zewnętrznej. 

W studniach kablowych, w których nie zaprojektowano zapasów kabla, kable prowadzić w rurach 
kanalizacji wtórnej lub rurach rurociągów kablowych. Zapasy kabli należy układać w zasobnikach 
złączowych i zasobnikach zapasów kabla. Zaleca się stosowanie zapasów kabla w ilości do 20 m na stronę 
w studniach kablowych i zasobnikach złączowych, w których zastosowano mufy kablowe. W przypadku 
linii kablowej, na której nie występują mufy kablowe należy projektować zapasy kabla w ilości 30 m na 
każde 500 m linii kablowej.  

 
W obiektach końcowych należy projektować zapasy kabli w ilości 20 m.  

Zapasy kabla umieszczane w zasobnikach kablowych w formie zwojów o promieniach gięcia nie 
mniejszych niż zaleca producent muszą być dodatkowo związane opaskami kablowymi, w co najmniej 4 
miejscach na obwodzie zwoju. 

Zasada ta nie obowiązuje tam gdzie zastosowano zasobniki zapasów lub zasobniki złączowe z opcją 
samoczynnego rozwijania zapasów kabla.  

Przewody i kable współosiowe układać w miejscach do tego przeznaczonych (szachty) rurach 
osłonowych, korytkach PVC. Przestrzegać dopuszczalnych promieni gięcia wskazanych przez producenta 
kabli. 

Dopuszczalny promień zgięcia kabla dla kabli telefonicznych miedzianych podany jest przez 
producenta kabli. 
Promień zgięcia kabla światłowodowego nie może być mniejszy niż 4-krotna średnica kabla. 

W terenach pozamiejskich stosować zapasy 50 m umiejscowione w zasobnikach, średnio co 1 km 
trasy oraz w miejscach wykonywania połączeń odcinków instalacyjnych.  
W studniach kablowych, w których zastosowano zasobniki zapasów kabla, kabel prowadzić w osłonie 
rury kanalizacji wtórnej lub rury rurociągu kablowego na maksymalnie długim odcinku. Odcinek kabla, na 
którym nie jest już możliwe wykorzystanie rury jako osłony musi być dodatkowo zabezpieczony rurą 
„peszel”. Należy stosować rury peszel niepalne, odporne na działanie promieni UV.  
Kable światłowodowe/UTP nie mogą być układane ani instalowane na płycie dennej studni kablowej.  

Kable światłowodowe/UTP powinny być wprowadzane do budynków (obiektów) z zastosowaniem 
szczelnych przepustów kablowych. Przepusty kablowe powinny być zabezpieczone w taki sposób by nie 
następowało wnikanie wody i gazów do wnętrza budynków (obiektów). Niedopuszczalne jest 
wprowadzanie nieuszczelnionych rur kanalizacji wtórnej i rur rurociągów kablowych bezpośrednio do 
budynków (obiektów) oraz przeprowadzanie nieuszczelnionych rur i kabli przez przegrody ogniowe 
budynków (obiektów).  
Instalacja kabli światłowodowych, w obiektach powinna być prowadzona po drabinkach kablowych 

z zastosowaniem opasek kablowych lub po ścianach, stropach obiektów z zastosowaniem korytek kablowych 

takich jak dla kabli energetycznych. Kable światłowodowe układane w budynkach, obiektach powinny być 

dodatkowo zabezpieczone przez zastosowanie niepalnej rury ”peszel”. 

W obiektach, w których występuje zagrożenie zniszczenia kabla światłowodowego (np.: ciągi 

komunikacyjne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej) kabel światłowodowy należy 

dodatkowo osłonić rurą stalową.  
UWAGA:  
Na całej długości kable światłowodowe/UTP układać zgodnie z obowiązującym normami 

i przepisami. Zwrócić szczególną uwagę na promienie gięcia kabli. 

 



 
ST-1/11/17 Tczew, ul. Sambora 5 

10 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

07 pkt 6 
 
6.2. Szczegółowy wykaz wymogów oraz zakres badań pomontażowych instalacji światłowodowych 

(Normy Zakładowe TP S.A. dla linii światłowodowych). 
 
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych 

i końcowych polegających na kontroli: 
 
–  zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
 
– jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami 

budowy oraz bhp, 
 
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu, 
 
– pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji technicznej, norm, 

przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem. 
 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w odnośnej normie (zestaw badań zawiera pkt. 10.1), natomiast podczas odbioru 
dokumentacji budowlanej linii światłowodowej musi zostać wypełniony aktualny: „Protokół inspekcji 
budowlanej ŚWIATŁOWODY - (lista dokumentów)” F-NJDB-00-59. Protokół jest związany z instrukcją 
„Wypełnianie Dokumentów Odbiorowych Technicznych i Budowlanych” I-NJDB-00-50. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty 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 niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji linii kablowych 
 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
 
– dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 

–  dla kabli i robót towarzyszących: km, m lub kpl., cm długości przewiertu 
 
–  dla osprzętu linii: szt., kpl., 
 

–  dla robót ziemnych: m lub m
3 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Warunki odbioru instalacji teletechnicznych i urządzeń 
 
8.2.1.Odbiór międzyoperacyjny 
 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
 
–  Kanały kablowe, bloki, rury osłonowe 
 
–  Montaż koryt, drabinek, wsporników 
 
–  Podsypki i zasypki 
 
8.2.2. Odbiór częściowy 
 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich 
wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami 
i projektem: 
 
–  kanalizacji kablowej pierwotnej, 
 
–  studni kablowych, 
 
–  wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiająca, 
 
–  wykonanie wykopów, jakość i prawidłowość wykonania fundamentów. 
 
8.2.3. Odbiór końcowy 
 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót instalacyjnych przed przekazaniem użytkownikowi instalacji. 
 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót montażowych kanalizacji kablowej 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. 
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Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji teletechnicznych lub wartości ryczałtowe obejmujące 

roboty ww. uwzględniają: 
 
–  przygotowanie stanowiska roboczego, 
 
–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 
–  obsługę sprzętu, 
 
– 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, 
 
–  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

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. 
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Obowiązujące przepisy i normy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


