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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót (ST) dla wykonania instalacji elektrycznych na potrzeby projektu  remontu korytarzy                                 

i pomieszczeń sekretariatu budynku Wojskowego Instytutu Łączności przy ul. Warszawskiej 

22A, 05-130 Zegrze Południowe 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy                           

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Specyfikację techniczną sporządzono dla robót przewidzianych projektem, uwzględniając 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji prac, niezbędne do uzyskania 

wymaganego ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,                     

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania                   

i odbioru robót związanych z: 

- demontażem i montażem opraw oświetleniowych  wraz z przygotowaniem podłoża                        

i robotami towarzyszącymi w obiektach kubaturowych. 

- montażem instalacji elektrycznych (oświetlenia); 

- montaż opraw oświetleniowych; 

- montażem koryt kablowych; 

- montażem instalacji połączeń wyrównawczych; 

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 murarskie, malarskie,  montaż elementów osprzętu instalacyjnego 

itp.), 

- zamontowanie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z projektem 

budowlano-wykonawczym, 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 



1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Podstawowe określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne                         

z odpowiednimi normami, 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 danego 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. 

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. 

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. 

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. 

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 zalicza się następujące grupy czynności: 

- Wiercenie i przebijanie otworów, 

- Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                      

z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

głównych obiektu oraz przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2. 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. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym                

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

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. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 



Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST 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 lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 

budowy oraz plan BIOZ. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

Robót. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montażu. 

Koszt tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych. Wykonawca sporządzi 

dokumentację powykonawczą 

1.5.5. 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. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację magazynów i dróg dojazdowych, 



2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.7. 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. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 

prowadzonych prac. 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. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie 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 w obrębie 

terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę uszkodzeń, zgodnie                             

z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. 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. 

1.5.11. 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. 

1.5.12. 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. 

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 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

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, obliczenia, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1. Wymagania ogólne 

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 niedopuszczenia 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). 

Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych określa 

dokumentacja projektowa. 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. 

Oświetlenie pomieszczeń budynku należy wykonać przy wykorzystaniu opraw LED. 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. 

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować gniazda z 

tworzywa sztucznego wyposażone w kołek ochronny. Do zasilania gniazd stosować przewody 

kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji U = 750 V. 

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, 

- 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. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 

i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

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 ST, 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, ST 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 ST 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. 

 



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

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, ST 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. 

4.3. Transport materiałów 

Podczas transportu na budowę oraz ze składu  przy obiektowego na stanowisko robocze 

należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów. 

Wszelkie elementy konstrukcyjne należy przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami 

producenta - zarówno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku ryzyka powstania uszkodzeń 

transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne 

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 ST oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

5.2. Demontaż instalacji elektrycznych 

Należy zadbać o staranność demontażu istniejących instalacji elektrycznych. Polegać ona ma 

m.in. na odłączeniu ich zasilania, usunięciu przewodów, opraw oświetleniowych, gniazd 

wtykowych i łączników oświetlenia. 



Zdemontowane osprzęt należy w uzgodnieniu z inwestorem przetransportować                                

do zmagazynowania bądź zutylizować. 

5.3. Kucie bruzd 

- bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu; 

- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna 

  być taka, aby 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. 

5.4. Próby montażowe 

Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed ich zgłoszeniem do 

odbioru. 

Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób wchodzą 

następujące czynności: 

- sprawdzenie trasy linii kablowej; 

- sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz; 

- pomiar rezystancji izolacji; 

- próba napięciowa izolacji. 

5.5. Wymagania dotyczące robót instalacyjnych 

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; 

– poprawnego rozmieszczenia kaset podłogowych z uwzględnieniem aranżacji pomieszczeń; 

– jednakowego położenia sterowników oświetleniem w pomieszczeniach; 

– 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. 

 



5.6. 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. 

5.7 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. 

5.8. Mocowanie korytek kablowych 

Korytka kablowe należy mocować do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych 

przez przykręcenie. W miejscach zmiany kierunku korytka należy stosować 

systemowe/fabryczne łączniki koryt. 

5.9. 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 kaset podłogowych należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia                   

  w kasecie, pozostałe przewody należy prowadzić pod kasetą; 

- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej    

  podłogi, a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

5.10. 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.  

5.11. Montaż sprzętu i przewodów 

- gniazda wtyczkowe p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach; 

Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować osprzęt spełniający wymagania norm      

i przepisów. Gniazda wtykowe oraz wyposażenie kaset podłogowych montować w końcowej 

fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 

5.12. Montaż opraw oświetleniowych 

- przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 

jednostek sterujących; 

- dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania 

złączy przelotowych. 

Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować osprzęt spełniający wymagania norm      

i przepisów. Oprawy oświetleniowe montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 

niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 

Oprawy oświetleniowe do sufitu podwieszanego montować zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

5.13. Instalacja oświetleniowa 

W budynku przewidziano zainstalowanie opraw oświetleniowych energooszczędnych LED. 

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 korytach kablowych 

oraz podtynkiem. 

5.14. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, 

elementów konstrukcyjnych budynków itp.) w sposób trwały, przy pomocy typowych 



elementów konstrukcyjnych, uwzględniający warunki technologiczne, w jakich dana 

instalacja będzie pracować. 

5.15. Oznakowanie barwne 

Oznakowanie barwne należy wykonać w następujący sposób: 

- przewody ochronne należy stosować z fabrycznymi oznaczeniami barw żółto-zielonych lub  

za zgodą inwestora powinny być oznakowane kombinacją barw zielonej i żółtej należy 

realizować przez naniesienie przylegających do siebie zielono - żółtych pasków o szerokości 

od 15 do 100 mm każdy 

- kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do żadnych innych celów poza 

wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji połączeń 

wyrównawczych 

- oznakowanie kombinacją barw zielonej i żółtej należy wykazywać na całej długości 

przewodu ochronnego 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Sprawdzenia odbiorcze 

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, 

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

- pomiarów oświetleniowych, 

6.2. 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 nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń 

za obniżoną jakość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                                     

z dokumentacją projektową i ST, 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 ST 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 szczegółowe 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 opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

W szczególnych przypadkach (jeśli przewiduje to umowa z Wykonawcą) do rozliczeń można 

przyjąć całkowity koszt kompletnej instalacji bez wykonywania przedmiaru i obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

a) Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecności wykonawcy 

robót instalacyjnych. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

- osadzone konstrukcje wsporcze pod koryta kablowe, kanały kablowe oraz kasety podłogowe 

b) Odbiór częściowy 

Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają: 

- ułożone przewodów  i rur przed tynkowaniem 

- montaż kanałów kablowych w podłodze  

– inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 

zakończeniu robót montażowych 

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 

wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości 

montażu. 

Warunkiem zgłoszenia do odbioru instalacji jest: 

– wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją projektową oraz dodatkowymi 

uzgodnieniami z inwestorem 



– przedłożenie dokumentacji powykonawczej 

– skompletowanie protokołów z badań i pomiarów elektrycznych 

Odbiór instalacji  należy przeprowadzić wraz z odbiorem całej instalacji elektrycznej 

modernizowanych pomieszczeń. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

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 ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków 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. 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 

specyfikacji technicznej (ST) robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10. DOKUMENTY 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór I montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje-elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe. 

PN-EN-60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka                 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń                        

i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka                   

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 

barwami albo cyframi. 



PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

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

881). 

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

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U, z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 11 sierpnia 2004 r, w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 

poz. 2011). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlana-montażowych (t. V) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. 

Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 2:. Instalacje elektryczne i piorunochronne: w budynkach użyteczności 

publicznej, Warszawa 2000r, 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod. 

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja-2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r 


