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1. WSTĘP 
1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych Renowacji 
Elewacji Budynku Szkoły SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 
 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy dla potrzeb ofertowania robót 
elektrycznych renowacji elewacji Budynku Szkoły SOSW dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach zakresie: 

• rozbudowy rozdzielnicy głównej o pola odpływowe oświetleniowe 
• linii kablowych zasilających oświetlenie zewnętrzne 
• instalacja oświetlenia elewacji 

 
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określone zostało w 
odpowiednich załącznikach obejmujące przedmiary robót w układzie 
kosztorysowym (tzw. „Ślepe kosztorysy”). 

 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST, 
 
1.4 Dokumentacja projektowa i zgodno ść robót z dokumentacj ą 
projektow ą 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem przekazanym przez inwestora. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opisu wymiarów, waŜniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonej 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i 
montaŜowe odbędą się na koszt Wykonawcy. 
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1.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 
W czasie trwania budowy robót wykonawca powinien: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstających w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 
Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 

 

1.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach 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 stany spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe, uŜyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko, 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np, materiały pylaste) mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający, 
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1.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji, Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełoŜenia instalacji urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
wykonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.9. Bezpiecze ństwo 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie Koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej, 
 
1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót 
(do wydania potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera), 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, Które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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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 Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót elektrycznych są: 

• przewody i kable 
• osprzęt elektryczny natynkowy i wtynkowy 
• oprawy oświetleniowe 
• bednarka Fe/Zn 40x4 

Projekt budowlany w części elektroenergetycznej określa przykładowe typy 
zastosowanych materiałów, urządzeń i aparatury. Dopuszcza się stosowanie 
materiałów zmiennych pod warunkiem, Ŝe zastosowane materiały nie będą 
posiadały parametrów technicznych i uŜytkowych gorszych od materiałów 
określonych przez projektanta. 
Materiały uŜyte do robót muszą posiadać aprobaty techniczne i atesty 
producenta. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
odpowiednich przepisach lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca winien przeprowadzić demonstracje pracy 
na własny koszt. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania, 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa, SST przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie moŜe być później zmieniony bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach 
Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inwestora. 
Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inwestor, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót, Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inwestorowi programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1. część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

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

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inwestorowi. 

2. część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń sterowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp. 

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

• Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• Sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli inwestor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przygotowywać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych.  
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań, 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te 
będą tak powaŜne, ze mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania prowadzone przez Inwestora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inwestor uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inwestor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych. 
Inwestor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub, 
• Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST, 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 
SST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wymagane przez 
SST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy, 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7 Odbiór robót  
7.1. Zasady ogólne 
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonywaniem 
instalacji elektrycznej. Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony 
wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy. Czynność odbioru winna być wykonana i 
udokumentowana odpowiednim protokołem.  
 



 

 

10 
 

 

7.2. Rodzaje odbioru robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8. Przepisy zwi ązane 
8.1. Przepisy 
Uwzględniono następujące przepisy: 
- akty prawne 
      Dz.U.02.75.690 z dnia 15.06.2002 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
normy: 
Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r. 
 
8.2. Normy 

• PN-IEC 60364 (wszystkie obowiązujące arkusze) – instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych 

• PN-84/02033, PN-EN 12464-1 – oświetlenie wnętrz światłem 
elektrycznym 

• PN-EN 1838 – oświetlenie awaryjne 
• PN-E-05110 - Elektryczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego 

do 380V. 
• inne 
• N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

 

8.3. Przepisy zwi ązane  
• Instrukcje stosowania materiałów przez producentów 
• Odpowiednie normy europejskie w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo 
 
 
Opracował: 
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