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1. WSTĘP 
 

1.1 PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z branżą elektryczną dla zadania: 

 

Remont budynku internatu przy L.O. w Puszczykowie z budową szybu windowego  
i klatki schodowej dla przystosowania obiektu dla potrzeb uczniów  
niepełnosprawnych. 
INSTALACJA  P-POŻ. 
 

a) lokalizacja czujek i ostrzegaczy pożaru, 
b) lokalizacja syren alarmowych, 
c) sterowanie  centrali p.poż., 
d) sterowanie klapami oddymiającymi 

 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 
realizacji i kontroli jakości robót, jest podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych budowli.  
Integralne części opracowania stanowią: projekt budowlano-wykonawczy oraz kosztorys ofertowy. 
 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, p-poż., antywłamaniowej  i monitoringu. 
 
Projekt niniejszy  obejmuje następujące instalacje: 

 Instalację elektryczną zasilania, oświetleniową i gniazd wtykowych, 

 instalacje p-poż., 

 instalację antywłamaniową. 
W treści ST zostały uwzględnione wymagania techniczne ujęte w aktualnych normach i przepisach techniczno 
budowlanych 
 

1.4 PODSTAWOWE OKREŚLENIA 
W niniejszej specyfikacji używa się określeń, które zostały zdefiniowane w następujących przepisach: 

 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami); 

 USTAWA „Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami, 

 PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 
 

OKREŚLENIA 

Aprobata 
techniczna 

pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie 

Certyfikat 
zgodności 

dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikująca, potwierdzający, 
że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną 

Deklaracja 
zgodności 

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną 

Dokument 
odniesienia 

rozumie sie przez to Normę Polską lub Branżową względnie aprobatę techniczną 
 

Dziennik 
Budowy 

dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót 
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Instrukcja 
bezpiecznego 
wykonywania 
robót 

sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych 
oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń 

Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 

Kierownik 
Budowy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

Księga 
Obmiarów 

akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową 

„Plan bioz" plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 

Polecenie 
Inspektora 

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy 

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

Kosztorys  
ofertowy 

wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 

Przedsięwzięcie 
budowlane 

kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego 
 

Rysunki część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 

SKRÓTY 

PN Polska Norma 

BN Branżowa Norma 

CNBOP Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 

DP Dokumentacja Projektowa 

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 

PZJ Program Zapewnienia Jakości 

ST Specyfikacje Techniczne 

 
Normy i przepisy związane 
 
PN-92/M-51004/01   - Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pozarowej. 
DIN VDE 0833 Teil 1/01.89 - Urządzenia sygnalizacji pożaru, włamania i napadu. Ustalenia    
    ogólne. 
VDS 2095/05.83  - Wytyczne dotyczące instalacji automatycznej sygnalizacji pożarowej.  
      Projektowanie i instalowanie. 
Rozporz. Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów i terenów 
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1.5 PRZEPISY TECHNICZNO – BUDOWLANE 
Instalacje w obiektach budowlanych powinny spełniać wymagania techniczno – 
budowlane określone w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach 
traktowanych jako źródło aktualnej wiedzy technicznej. 
 
NAZWY I KODY 
-Roboty w zakresie przewodów instalacji CPV 45311100-1 
-Montaż rozdzielnic i central CPV 45315700-5 
-Roboty budowlane CPV 45000000-7 
 

1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi 
projektowanej inwestycji. Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych Wykonawca powinien zapoznać się z 
obiektem, w którym prowadzone będą roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót. 
Wykonywanie robót należy koordynować na bieżąco we współpracy z kierownikiem budowy. 
Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót elektrycznych 
i instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w ST . 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów. 
Przy wykonywaniu robót elektrycznych i instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP oraz, jeśli jest podwykonawcą – wymagań generalnego 
wykonawcy w zakresie BHP. 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 kontraktowej. 
Kwalifikacje personelu robót elektrycznych powinny być stwierdzone i udokumentowane ważnymi 
zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 
Przy przekazaniu robót elektrycznych i instalacyjnych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentację 
powykonawczą, czyli zbiór dokumentów wymaganych oraz niezbędnych przy pracach komisji powołanej do 
przeprowadzenia odbioru końcowego. 

 
Zakres odpowiedzialności wykonawcy :  
Wykonawca odpowiedzialny jest  za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Powinien zapoznać się z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.  
Uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawować  winien kierownik robót. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej :  
Z uwagi na fakt prowadzenia robót w obiekcie Wykonawca winien : 

 Ponosić odpowiedzialność za ochronę istniejących instalacji oraz urządzeń zlokalizowanych w danym 
obszarze. 

 Powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urządzeń branżowego Inspektora 
nadzoru, a ten kierownika robót, kierownik – Inwestora  - Użytkownika. 

 Dokonać napraw  tych instalacji i urządzeń na własny koszt. 
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2. WYROBY DO STOSOWANIA 
 

 2.1 WYMAGANIA FORMALNE 
Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować przewody, 
kable, sprzęt,  oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 

 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu 
oceny zgodności 

 wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia wg określonego systemu oceny 
zgodności 

 oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

2.2 WYMAGANIA TECHNICZNE OGÓLNE 
Do wykonania instalacji elektrycznych stosować podstawowe wyroby elektryczne: przewody, urządzenia, 
aparaturę i materiały elektroinstalacyjne spełniające wymagania formalne i określone wymagania techniczne 
ujęte w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych Ustaw. 
 

2.2.1 Rodzaj instalowanych materiałów i urządzeń 
Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiały, urządzenia i technologie wykonawcze można zastąpić 
równoważnymi o tych samych lub wyższych parametrach technicznych i funkcjonalności. Powinno to być 
poparte certyfikatami CNBOP oraz deklaracjami zgodności, świadectwami dopuszczenia, atestami w 
zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów (wykonawca winien posiadać stosowne 
dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora). 

 

2.2.2 Składowanie materiałów i urządzeń 
Wszystkie znajdujące się na terenie robót materiały i przewidziane do montażu urządzenia powinny być 
składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposób 
zapobiegający pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne 
należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca 
powinien zwrócić szczególną uwagę na podany przez producenta termin użycia (instalacji) materiałów i 
urządzeń. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry 
np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. Dostawa materiałów przeznaczonych do 
robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i 
składowisk na placu budowy. Zaleca się, aby materiały dostarczać bezpośrednio przed montażem. 

 
2.2.3 Zapewnienie jakości 
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość instalacji powinien zapewnić wykonawca przez 
stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. 
System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony 
zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mieć możliwość korzystania z 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Roboty związane z wykonawstwem „rurowania” i okablowania podtynkowego mogą być realizowane 
mechanicznie bądź ręcznie. 
Wykonawca instalacji powinien dysponować specjalistyczną aparaturą do wykonania pomiarów, wymaganych 
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń. 
Aparatura i sprzęt : 

 powinny być sprawne technicznie, 

 powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 powinny być używane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność itd.) określonych w instrukcjach 
obsługi, 

 powinny posiadać aktualne atesty (o ile są wymagane). 
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Należy uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni być 
przeszkoleni. Przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi  ww. urządzenia powinny być sprawdzone 
pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne, 
podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

 

4. TRANSPORT. 
Transport materiałów instalacyjnych powinien odbywać się przy zastosowaniu takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót. 
Materiały winny być ułożone w odpowiednich pojemnikach. Przechowywanie elementów instalacyjnych w 
warunkach uniemożliwiających ich zniszczenie. 

 
5. WYKONANIE INSTALACJI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz następującymi zasadami: 
 
System p-poż. będzie się składał z szeregu elementów podłączonych do centrali pożarowej takich jak: 
automatyczne czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe oraz sygnalizatory akustyczne. Zastosowanie 
powyższego systemu pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie 
ewentualnego pożaru oraz podjęcie odpowiedniej akcji gaśniczej.  
Dodatkowo szybkie powiadomienie o pożarze będzie możliwe dzięki zastosowaniu w ciągach 
komunikacyjnych ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Pozwoli to na natychmiastowe, po zaobserwowaniu 
przez osoby przebywające w budynku, wszczęcie alarmu pożarowego. System powinien pozwalać 
rejestrować wszystkie zdarzenia (alarmy pożarowe, uszkodzenia) jakie zaszły na obiekcie. Po zaniku napięcia 
sieciowego system p-poż. powinien działać przez 72 godziny. 
Sygnalizacja alarmu w zastosowanym systemie w zależności od sytuacji może przebiegać dwustopniowo. 
System może w pierwszej kolejności sygnalizować pre-alarm, a następnie pełny alarm pożarowy. 
Pre-alarm jest stanem, sygnalizowanym przez centralę wtedy, gdy przy odczycie informacji z czujki zostanie 
przekroczony poziom pre-alarmu. Zwykle jest to stan, który poprzedza pełny alarm pożarowy, gdy ilość dymu 
nie jest jeszcze wystarczająca do wywołania alarmu. Pre-alarm sygnalizowany jest wyłącznie poprzez buczek 
centrali p-poż. 
Programując centralę p-poż. należy ustawić czas 20 s na potwierdzenie alarmu oraz czas 2 min. na 
weryfikację alarmu. Nie potwierdzenie alarmu w ciągu 20 s lub potwierdzenie i nie skasowanie alarmu w ciągu 
2 min. spowoduje pełny alarm pożarowy. 
Pełny alarm pożarowy powoduje wywołanie sygnalizacji optycznej i akustycznej. Możliwe jest również 
przekazanie sygnału alarmowego na zewnątrz. W tym celu Inwestor powinien podpisać umowę z podmiotem 
świadczącym takie usługi. Urządzenie pośredniczące w przekazaniu sygnału dostarcza jednostka, do której 
sygnał ten będzie przekazywany. 
Algorytm działania systemu p-poż. 
 

Kryterium 
Zadziałania 

Opóźnienie 
Czynność do 
wykonania 

Zadziałanie 

Pre-alarm 
alarm właściwy 

30 s 
potwierdzenie 
przyjęcia 

sygnalizator centrali 

alarm właściwy 0 s - syreny 

alarm właściwy 0 s - 
otwarcie klapy 
oddymiającej i drzwi 
nawiewnych 

alarm właściwy 0 s - 
zamknięcie 
elektrozaworu wody 

 
a) Trasowanie 
Trasowanie ciągów instalacji  należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz  zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami . Trasa instalacji powinna być przejrzysta , prosta i dostępna do 
prawidłowej konserwacji , przeglądów i remontów. Wskazane jest aby trasy przebiegały  w liniach poziomych i 
pionowych. Przy trasowaniu ciągów instalacji należy dążyć do jak najmniejszej  liczby skrzyżowań i zbliżeń  z 
ciągami  innych instlacji, jak  siecią wodociągową i kanalizacyjną , centralnego ogrzewania, kanałami 
wentylacyjnymi itp. 
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b) Układanie rur osłonowych 
 rury należy układać i mocować w uprzednio wykonywanych bruzdachłuki z rur sztywnych należy wykonać 
przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania ; najmniejszy dopuszczalny 
promień łuku powinien wynosić : 

 

średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku w mm 190 190 250 250 350 450 

 
przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury 
łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych ; 
najmniejsza dł. Połączenia jednokielichowego  powinna wynosić : 

 

średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku w mm 35 35 40 45 50 60 

 
zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
 
c) Układanie przewodów 
do ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej , należy wciągnąć przewody przy 
użyciu sprężyny instalacyjnej , zakończonej z jednej strony kulką z drugiej uszkiem, przewody wprowadzane 
do aparatów powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń, 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 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, w złączach 
płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.  
 
d) Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
łączenie przewodów linii dozorowych należy wykonywać w sprzęcie; osprzęcie i w odbiornikach przez 
lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie; nie wolno stosować połączeń 
zakręcanych, przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia, długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie, zdejmowanie 
izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych, 
 
e) Montaż elementów i urządzeń 
Montaż elementów i urządzeń instalacji  wykonawca bezwzględnie musi wykonać zgodnie z Dokumentacją  
Projektową oraz instrukcja producenta.  
 
f) Próby montażowe 
próby dotyczą badań i pomiarów; wyniki prób powinny być stwierdzone protokólarnie i przedstawione komisji 
odbioru robót 
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zgodny z dokumentacją techniczną i obejmuje: 

1.    Instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru - montaż centrali pożarowej klasy  

2. J.w. - montaż elementów systemu takich jak :czujki dymu, czujki temperatury, sygnalizatorów 
optyczno-akustycznych itd. zgodnie z dokumentacją projektową 

3. J.w. - montaż okablowania i połączenie elementów systemu 

4. Uruchomienie systemu i przeszkolenie personelu. 

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 
Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robót projekt 
organizacji i harmonogram robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem 
robót oraz poleceniami branżowego Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach 
spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez niego na własny koszt. Polecenia Inspektora 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. 
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Kierownikiem robót w zakresie montażu instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji pożaru może być 
specjalista branży elektrycznej posiadający odpowiednie uprawnienia. Kierownik powinien wpisem do 
dziennika budowy potwierdzić objęcie swej funkcji. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać 
się z obiektem oraz protokolarnie przejąć front robót od Zamawiającego. 
Roboty danej branży należy skoordynować z robotami budowlanymi, ale w szczególności z robotami branży 
elektrycznej. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚĆI ROBÓT. 
 
Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejsza ST (ewentualne zamienniki materiałów uzgadniać z 
Inspektorem Nadzoru i potwierdzać wpisem w dzienniku budowy), zgłaszać do odbioru roboty ulegające 
zakryciu. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót i zgodności z 
Dokumentacją Projektową. 
 

Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
 

Część ogólną opisującą: 

 organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

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

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi; 

 

Część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, 

 rodzaje i ilość środków transportu, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań. 

 
Zasady kontroli jakości 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem oraz prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania 
materiałów oraz urządzeń. Inspektor może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 

 
Sprawdzenie instalacji 
Po zakończeniu robót, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić sprawdzenie 
odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000. 
Włączenie zasilania urządzeń, systemów musi być dokonane po zakończeniu prac związanych z 
ich montażem i wstępnym sprawdzeniem – wg procedur przy udziale wykonawcy oraz branżowych 
inspektorów nadzoru. 
Po włączeniu zasilania należy pomierzyć napięcia i wartości rezystancji uziemień obudów urządzeń. Należy 
opracować protokół z badań i pomiarów, który powinien być przedstawiony później komisji odbioru robót. 
Przed uruchomieniem instalacji należy przeprowadzić następujące czynności sprawdzające : 
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 Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem wykonawczym. 

 Badania mechaniczne : oględziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzeń izolacji), jakość wykonania 
instalacji, sprawdzenie skrzyżowań i zbliżeń do innych instalacji oraz urządzeń. 

 Sprawdzenie użytych materiałów i urządzeń w zakresie zgodności z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

 Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie żył kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji 
poszczególnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp. 

 Jakość montażu centralek, gniazd, czujek, przycisków itd. 
Należy opracować protokół z badań i pomiarów, który powinien być przedstawiony później komisji 
odbioru robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT (ZASADY OBMIARU I ICH DOKUMENTOWANIA)  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru 
Błąd lub przeoczenie w kosztorysie lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie 
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie 
nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w załączonych zestawieniach 
materiałowych. 
Błędy zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
przy udziale wykonawcy : 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór częściowy. 

 Odbiór końcowy. 
 

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; odbiorowi takiemu podlegają przewody prowadzone w tynku 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie (możliwie szybko) przez inspektora nadzoru. 
 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robót zobowiązany jest do zgłaszania 
inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru częściowego wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 
zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i 
sprawdzeń instalacji i urządzeń.  
Częściowy odbiór powinien być dokonany przez komisję powołaną przez inwestora. Z odbioru należy 
sporządzić protokół, w którym należy wymienić ewentualne wady i usterki oraz określić terminy 
ich usunięcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru częściowego należy potwierdzić wpisem do Dziennika 
Budowy. Po zgłoszeniu usunięcia usterek należy przeprowadzić ponowny odbiór „pousterkowy”. 

 
8.4 ODBIÓR KOŃCOWY. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca powinien: przygotować dokumentację 
powykonawczą. 
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W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty, tworzące Dokumentację Powykonawczą: 

 projekt powykonawczy – zaktualizowany po wykonaniu robót projekt wykonawczy z naniesionymi w 
trakcie wykonawstwa zmianami 

 Specyfikację Techniczną, 

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów, 

 protokóły z przeprowadzonych odbiorów częściowych, 

 protokóły z przeprowadzonych badań (pomiarów i sprawdzeń), 

 deklarację zgodności z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach wyroby i urządzenia 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 

 

Szczegółowe zasady odbioru systemów 
Poza wyżej określonymi zasadami ogólnymi wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi 
następujące dokumenty : 

 Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz określonymi typami zamontowanych 
urządzeń). 

 Protokoły z pomiarów,  

 Ważne świadectwa, dopuszczenia (certyfikaty) urządzeń na zastosowaną konfigurację. 

 Dokumentację systemu z opisem funkcjonowania i obsługi urządzeń, wskazówkami jak należy 
postępować w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzeń. 

Równocześnie Użytkownik powinien dopilnować przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą 
obsługiwać, eksploatować, nadzorować instalację i urządzenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.  
Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 koszty niezbędnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badań i pomiarów, 

 koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy, 

 podatki i opłaty obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich czynności związanych z 
wykonaniem robót, tj.: robót przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia 
prowadzonych robót, uporządkowania miejsc prowadzonych robót. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIĄZANE) 
 
NORMY I PRZEPISY 

 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami); 

 USTAWA „Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; z późniejszymi zmianami, 

 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji 

 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 14 czerwca 2004 
r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, 

 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego 

 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –użytkowym 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 USTAWA Kodeks pracy z 26. czerwca 1974 z późniejszymi zmianami – podstawowy akt prawny w 
zakresie BHP 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. Z 
późniejszymi zmianami,  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z 28.kwietnia 2003 
r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184) 

 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu 

 USTAWA z 29.stycznia 2004 r Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003 zmieniające rozporz. (WE) 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 PN - EN-12464-1:2000 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy. 

 




