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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

1. OPIS OGÓLNY 
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
Zespołu Szkół w Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 8 (nr ewid.działki 268/10, 702 obręb 
Waleńczów) 
NA BUDYNEK MIESZKALNY  spełniający warunki określone w art. 37 ust.2 Ustawy z dnia 
9.czerwca 2011r o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
KATEGORIA OBIEKTU XI  lub XIII  
 
Inwestor :    
POWIAT KŁOBUCKI 

reprezentowany przez: 

ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO   z siedzibą w Kłobucku 

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 
 

a) Zakres prac ( Kod CPV z opisem) 
1. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
2. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
3. 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
4.  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
5.  45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
 

Prace towarzysz ące – brak  
Prace obejmuj ą wyposa żenie budynku w instalacje ,  urz ądzenia i aparaty 
elektryczne  

 
W budynku  prowadzone b ędą prace budowlane w innych bran żach zwi ązane  
. 
Należy uzgodni ć harmonogram prac z kierownikiem projektu. 

 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy wykonaniu robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, i poleceniami Kierownika projektu. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad 
wykonywania 
i odbioru robót związanych z: 
– układaniem kabli i przewodów elektrycznych,  
– monta9em opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych 
oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających 
na celu wykonanie robót związanych z: 
– kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wy9ej prac, 
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podło9a (w 
szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego itp.), 
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja 
techniczna, 



 

str. 4 
 

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich 
elementów wyznaczonych w dokumentacji, 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich 
wyznaczonych kabli i przewodów, 
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 
 
W zakres prac do wykonania wchodzi: 
 
Demontaże: 

- Demontaż istniejącej instalacji w całości 
Budowa 

- linia zasilająca z zestawu pomiarowego TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 
zlokalizowanego na elewacji budynku zasilająca tablicę główną 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
- wewnętrzne linie zasilające z tablicy głównej  budynku do tablic  rozdzielczych  
- zasilanie wentylatorów lokalnych, 
- instalacja siłowa, 
- instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, 
- instalacja  połączeń  wyrównawczych głównych i miejscowych , 
- instalacja  oświetlenia  awaryjnego, 
- wykonanie zasilania kotłowni oraz zasilania nowych odbiorów 
- instalacja domofonowa 
- rozbudowa instalacji odgromowej i instalacja przeciwprzepięciowa 
- wykonanie nowych zwodów odprowadzających w oraz złącz kontrolnych instalacji 

odgromowej 
- wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej 
- ułożenie przepustów dla przyłączy technicznych drogą radiową i przyłączem 

ziemnym 
 
Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny być 
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami 
zgodności i posiadać znak bezpieczeństwa. Wszystkie części przewodzące urządzeń 
powinny być połączone z uziemionym punktem sieci za pomocą przewodów 
ochronnych PE. 
 
2.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety STW. 
 
2.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty,   
Zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STW. 

Dokumentacja projektowa, STW i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowią część umowy, a wymagania określone 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika projektu, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i STW. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i STW, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 
wyposażeniowych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
wyposażenia rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
2.4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że włączony jest w cenę kontraktu.    
 
2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i prac wykończeniowych Wykonawca będzie: 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska w terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru 

 
2.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów  
sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do 
użycia.Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na  środowisk. 
 
2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne (np. kable, rurociągi). Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
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 Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności mieszkańców terenów przyległych.  
 
2.9. 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 zdrowie oraz nie 
spełniających odpowiednich wymogów sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych  na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
3. Materiały  
3.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) odpowiednie  aprobaty techniczne 
b) certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności dostawcy, 
c) wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych 
d) Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. 

e) Do zasilania opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego należy stosować 
przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm2 i napięciu 
izolacji U = 750 V. 

f) Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować  
gniazda z tworzywa sztucznego wyposażone w bolec ochronny. Do zasilania 
gniazd stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 
mm2 i napięciu izolacji  U = 750 V. 

 
3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem.  
 
Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na 
budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana 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 równie9 karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta9owych i prefabrykacji – wyrobów i 
materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
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Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt 
techniczny, 
uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najwa9niejszych wymogów nale9a: 
stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) 
typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz 
przekroje kabli, specyfikacja wyposa9enia. W oparciu o powy9sze dane nale9y 
sporządzić  schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. 
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposa9enia 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. 
Przy skomplikowanych układach wyposa9enia nale9y sporządzić kartę technologiczna 
dla prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokółu 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: niskiego napięcia, słaboprądowa, 
– sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 
– typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie 
bezpośrednie, 
– sposób mocowania wyposa9enia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy 
dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg 
wymagań normy PN-EN 60439-2:2004, 
– w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować sie kieszeń 
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy. 
– rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
– sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg 
wymagań normy PN-EN 60439-3:2004, 
– kompletnosśćmonta9u wyposażenia dodatkowego, 
– kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej 
rozdzielnicy; znaki znajdujące sie wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 
– 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, 
 
3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniem i 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Kierownika projektu. 
 Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 
Kierownika projektu. 
 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) 
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lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem sie wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość  żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym 
nale9y przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach 
foliowych. Szczególnie nale9y chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 
mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
Być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
4. Sprzęt 
4.1. 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 w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót  
Ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia , uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, 
dojazdach do terenu budowy. 
 
6. Wykonanie robót 
 W związku z wymaganiami niezawodności, bezpieczeństwa pracy oraz wysokiej 
wydajności systemu okablowania komputerowego , do wykonania instalacji wymagane 
jest posiadanie przez instalatorów odpowiedniej wiedzy i doświadczeń, a przez firmę 
potwierdzonego umową z producentem, statusu Certyfikowanego Przedsiębiorstwa 
Instalacyjnego. Dodatkowo, przynajmniej 25% instalatorów wykonujących w/w instalację 
powinno wykazać się posiadaniem odpowiednich uprawnień imiennych. W celu 
zagwarantowania właściwej organizacji prac i potencjału środków oraz możliwości do 
wykonania tego zadania, firma instalacyjna winna wykazać się wykonaniem w ciągu 
ostatniego roku, co najmniej dwóch certyfikowanych przez producenta instalacji o 
podobnej wydajności (kategorii okablowania), wielkości i wartości. 
          Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Błędy popełnione przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
usunięte przez wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
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skutkiem błędu zawartego w danych dostarczony Wykonawcy na piśmie przez 
Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w STW a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Kierownik projektu uwzględni   wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujących przy produkcji i przy badaniu materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU 
a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu poniższych zasad: 

– zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorców 1-fazowych; 

– mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób 
nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia; 

– jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu; 
– instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim 

położeniu, aby styk ten występował u góry; 
– podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób, 

aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód centralny do 
prawego bieguna. 

 
b) Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała 
w liniach poziomych i pionowych. 
 
c) Układanie przewodów p/t 

– bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i 
grubości tynku; 

– przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w wiązce należy je tak ułożyć by, 
odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm; 

– przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 
– zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję; 
– zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno - budowlanych. 
 
d) Osadzenie puszek 
Puszki p/t należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za 
pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej 
głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana 
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z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów. 
 
e) Mocowanie kanałów instalacyjnych 
Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. 
 
f) Mocowanie korytek kablowych 
Korytka kablowe należy mocować do uprzednio zamontowanych konstrukcji 
wsporczych przez przykręcenie. W miejscach zmiany kierunku korytka należy wykonać 
łuk na korytku. 
 
g) Układanie i mocowanie przewodów 

– w korytkach kablowych przewody należy układać bez ich mocowania; 
– przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną 

do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż 
przewody fazowe; 

– zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 
– podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie; 
– przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 

50 cm wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu; 
– do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w 

puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki; 
– przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do 

puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem; 

– zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci 
rur. 

 
h) Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

– łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. nie wolno stosować połączeń skręcanych; 

– przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia; 

– do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 
w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany; 

– długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie; 

– zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych; 

– końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

 
i) Montaż sprzętu i przewodów 

– gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t należy mocować w uprzednio 
zainstalowanych puszkach; 

 
j) Montaż opraw oświetleniowych 

– przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za 
pomocą złączy świecznikowych; 

– dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem 
zastosowania złączy przelotowych. 
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k) Instalacja oświetleniowa 
W budynku przewidziano zainstalowanie opraw oświetleniowych jarzeniowych.  
Do zasilania opraw należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o 
przekroju żyły 1,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać w tynku. 
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt 
bryzgoszczelny. 
 
l) Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych 
Do zasilania gniazd należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o 
przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać w 
korytkach kablowych, na tynku na uchwytach, pod tynkiem oraz w kanałach 
instalacyjnych przypodłogowych. 
 
7. Kontrola jakości robót. 

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

a) część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-sposobu zapewnienia bhp, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-sposób zapewnienia bhp, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
 
7.1. Badania prowadzone przez Kierownika projektu. 

Kierownik projektu jest uprawniony do dokonania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SWT na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
7.2. Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a)certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b)deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub 
-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt1 i które spełniają SWT 
 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych 
wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi projektu. 
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8.Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym    
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca  okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
 Każdy wpis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy dziennika budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 
-uwagi i polecenia Kierownika projektu 
-daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
atmosferycznymi, 
-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 przeprowadził, 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
  
Książka obmiarów 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiar wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
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Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Kierownika projektu. 
 
Pozostałe dokumenty budowy  
 Do dokumentów budowy zalicza się ponadto następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) korespondencję na budowie 

 
Przechowywanie dokumentów na budowie 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu i 
Projektanta i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
9.Obmiar robót. 

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

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w STW nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i kierownika projektu. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
  
10.Odbiór robót 
10.1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu 
d)odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu prac. 
 Odbiór robót dokonuje Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbiór będzie 
dokonany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu  ocenia kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SWT i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
10.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 
 
10.4. Odbiór ostateczny robót.   
 Odbiór ostateczny polega finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa  w punkcie 9.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Kierownika projektu, projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i STW. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i STW z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Weryfikacja jakości wykonania prac. 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w 
to sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym 
instalacji. 
Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 
Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi 
wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. 
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Elementy instalacji elektrycznych winny być poddane badaniom i próbom przed 
przekazaniem do odbioru. 
Próby wykonywane przez producentów 
Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w 
ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych 
normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie. 
Próby wykonywane w czasie budowy 
Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji 
izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu 
robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i 
pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być 
niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 
Oględziny po zakończeniu robót 
Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca 
zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i 
zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku 
widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie 
bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno zostać 
odnotowane w dzienniku budowy. 
 
10.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązana przygotować 
następujące dokumenty: 

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

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne) 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielowi.   

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

Próby montażowe po zakończeniu robót 
Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 
- ciągłości połączeń obwodów, 
- rezystancji uziomu, 
- rezystancji izolacji, 
- ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu, 
- skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej, 
Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Oddanie instalacji do użytku. 
Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien 
dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie 
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z rysunkami i specyfikacją. 
 

       Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlać stan instalacji wykonanej w 
trakcie prac instalacyjnych, a więc m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegów tras 
kablowych. 
Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą 
zawierającą następujące elementy: 
podstawa opracowania 
informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy 
rozpatrywanej instalacji 
opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii 
lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / 
Nazwa elementu / Ilość 
schemat połączeń elementów instalacji 
podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 
widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych 
widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników 
Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą 
zgadzać się z rzeczywistością. 
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. 
 
10.6. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. (odbiór ostateczny robót). 
 
 
Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 
-plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych, 
-pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz 
z zespołem projektowym, 
-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
-protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 
- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane 
z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 
-protokóły prób i pomiarów pomontażowych. 
Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom 
i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, 
inwestora i użytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli 
wymagają tego przepisy. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i 
odstępstw od dokumentacji technicznej. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
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protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. 


