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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE    

Robót instalacji sanitarnych 

1.1  Zakres przedmiotowy specyfikacji technicznej obejmuje opis robót i wymagań 
technicznych  dla  wykonania robót związanych z „WYKONANIEM INSTALACJI  
ELEKTRYCZNYCH TELEINFORMATYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH w obiektach wchodzących 
w skład  WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO - REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE - 
ETAP I”  
 
1.2 Podstawowy zakres  obejmuje: 

Opracowanie projektu wykonawczego  i wykonanie robót obejmujących 
następujące instalacje:   
 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

c) instalacje elektryczne urządzeń 

d) instalację odgromowe i uziemiające 

e) instalacje elektryczne niskoprądowe 

f) instalacje nagłaśniania w hali treningowej wraz z przyległym otoczeniem, rozprężalni, sali   

    konferencyjnej 

g) instalację oświetlenia dekoracyjnego zaplecza socjalnego dla zawodników wraz z salą    
     konferencyjna i basenem. 

h) podświetlenie elewacji frontowej zaplecza socjalnego dla zawodników oraz przewiązki z   

    pomieszczeniami do obsługi zawodów. 

i) sieci oświetlenia zewnętrznego  

j) zasilanie elektryczne central wentylacyjnych i na nagrzewnic  

k) przyłącza energetyczne od stacji trafo do budynków 

przewidziane do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie 

WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO- REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE - 
ETAP I”  
 

1.3  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

podjęcia czynności projektowych .  

               - SPIS RYSUNKÓW 

1. Projekt zagospodarowania terenu  - rys. nr A1 

2.  Rzut i przekroje  wiaty treningowej   -  rys.  nr  K9 

3. Rzut parteru   całość   poprawiona ze zmianami  - rys nr A2 
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4. Rzut parteru   część 2   budynek socjalno-konferencyjny  -    rys. nr A2 

5. Rzut pietra    część 2  budynek socjalno-konferencyjny    -  rys. nr A3 

6. Rzut dachu   część 2    budynek socjalno-konferencyjny  - rys. nr A4 

7. Przekrój   e-e   część 2  budynek socjalno-konferencyjny   -  rys. nr A12 

8. Przekrój D-D  budynek socjalno konferencyjny  - rys. nr A8 

9. Przekrój C-C budynek socjalno-konferencyjny  - rys. nr A7 

10. Przekrój B-B budynek socjalno-konferencyjny   - rys nr A6 

11. Przekrój A-A  część 1 stajnie z magazynem pasz    rys. nr A5/2 

12. Przekrój D1 i D2 przewiązka część 1 rys. nr A9 

13. Projekt zagospodarowania działki z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem podziemnym 

14. Rzut przyziemia część 1   rys. nr A2/1 

15. Rzut piętra część 1 rys. nr A3/1 

16. Rzut II piętra poz.+6,36 część 1  rys. nr A3/2 

17. Rzut fundamentów część 1 rys. nr A1/1 

18. Rzut dachu część 1  rys. nr A4/1 

19. Rzut dachu hala treningowa    - rys. nr A4/2 

20. Elewacja południowa   -rys. nr AE11 

21. Elewacje  

1.3.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według  
opracowanego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu wykonawczego  oraz 
wymogami Ogólnej i  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.    
 

2.   Prowadzenie robót 

2. l   Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

- opracowanie projektu wykonawczego realizowanego zakresu robót 

- prowadzenie robót zgodnie z umową ,  

-projektem wykonawczym, 
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- Ogólna i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi , 

- harmonogramem robót  

- jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

- projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

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 inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru 

nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez wykonawcę.. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 

do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych poszczególnych 

rodzajów robót. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia  inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie wykonawca. 
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2.2 Teren budowy 

2.2. Charakterystyka terenu budowy 

Aktualnie działka nr 366/14  położona w Zakrzowie przy ulicy Parkowej  jest działką  zabudowaną. Na 

terenie działki znajduje się wszystkie obiekty przewidziane  do wykonania w ramach realizacji zadania 

.  Teren działki nie jest objęty ochroną konserwatorską  

 Wjazd na teren działki znajduje się od strony wschodniej z drogi  o nawierzchni betonowej.  

Obiekt  posiada istniejące przyłącze  kanalizacji sanitarnej, deszczowej  oraz przyłącz energii 

elektrycznej  z istniejącej  stacji  trafo. 

2.2.2    Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na  warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy . 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

- dokumentacje techniczną  

- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę   

- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

2.3.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 

użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 

urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący inspektora nadzoru.  

Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 

konserwacyjne. 

Od Wykonawcy wymaga się  tymczasowego ogrodzenia placu budowy oraz jego oświetlenia. Koszty z 

tym związane należy wliczyć do kosztów ogólnych budowy. Ponadto Wykonawca  dostarczy, 

zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 

bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 

pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 

innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 

do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób ustalony z inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 

określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 

rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
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2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 

wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 

podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 

żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować inspektora nadzoru o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 

urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 

która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednią odzież wymaganą 

dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
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Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 

pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3.     Projekt organizacji robót  wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3. l    Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania  inspektorowi 

nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

- projekt organizacji robót, 

- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-  program zapewnienia jakości. 

2.3.2   Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 

oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz 

harmonogramem robót.  

  Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

  elementów robót 

2 .3.3.  Szczegółowy  harmonogram  robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości wykonawcy w dziedzinie robót 
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budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposobu realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. 

Wymaga się realizacji robót w okresie 4 miesięcy, ze względu na charakter inwestycji roboty muszą 

być kontynuowane równocześnie na wszystkich obiektach 

Wykonawca  przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 

przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i 

zadań kontraktowych. Wykonawca przedstawi harmonogram robót wraz z projektem wykonawczym.   

Wymaga się zakończenia robót na obiektach nr 1, 2, 2a, ,4 , 8a w terminie do 30.10.2011 r.  

Pozostały zakres do 20.12.2011 r.  

 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w   trakcie 

realizacji robót. 

2.3.4. Program  zapewnienia  jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez  inspektora nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

 a) część ogólną opisującą: 

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

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę) sposób oraz formę gromadzenia 

wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także 

wyciąganych wniosków  zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych  informacji  inspektorowi nadzoru; 

 b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 

załadunku materiałów. 

sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich  

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań,   

pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, 

-     wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z       



9 

 

        materiałami i robotami nie odpowiadającymi  wymaganiom umowy. 

             W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

Dokumenty budowy 

 2.4.1    Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  

 Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 

budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 

umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez  inspektora nadzoru dokumentów wymaganych w p.2.3.l,    

   przygotowanych  przez wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje  inspektora nadzoru; 

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

   polecenia  inspektora nadzoru. 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,       

   odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 
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- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ   

   na czasowe ich ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagali  wynikających  z     warunków 

klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, - szczególnie w 

odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem   

    przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie 

decyzje  inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

 Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane 

do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 

wykonawcę  przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraj ą też: 

1. Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

2. Pozwolenie na budowę ; 

3. Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

 4. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

       cywilnoprawne; 

5. Instrukcje  inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

6. Protokoły odbioru robót, 
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7. Opinie ekspertów i konsultantów, 

8.  Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu  

inspektora nadzoru  oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 

każde żądanie. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1    Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie  inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

- Rysunki  robocze 

- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

-   Dokumentacja powykonawcza 

Dokumenty składane  inspektorowi nadzoru winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i 

zaadresowane następująco: 

 Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, 47-260 Polska Cerekiew,  
ul. Raciborska 4 „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO- 
REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I” – instalacje elektryczne 
 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 

wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 

będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2   Rysunki robocze 

Elementy, dla których  inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub 

opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 

dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  Inspektor nadzoru 

sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 

zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

 Inspektor nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 

przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 

konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 

umowie. 
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Wykonawca przedkłada  inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po dwa(2) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu 

lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane  inspektorowi 

nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 7 zwykłych dni roboczych 

na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 

taki sposób, aby  inspektor nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 

szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 

pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

Nazwa inwestycji: 

- Nr umowy: 

- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

- Tytuł dokumentu 

- Numer dokumentu lub rysunku 

- Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

-  Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub   

     element . 

Data przekazania 
 

O ile  inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 

sposób, że sprawdził  on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 

warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami.  Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 

składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w termie określonym w umowie i 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca wstępnej fazie robót przestawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez  inspektora nadzoru. 
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2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać inspektorowi nadzoru 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 

przeglądu i sprawdzenia. 

 Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany inspektorowi nadzoru 

3. Inspektor nadzoru 

 Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 

zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego,  inspektor nadzoru wiodący pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 

działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane 

przez nich polecenia mają moc poleceń  inspektora nadzoru wiodącego. 

Zgodnie z umową, wykonawca  nie jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, 

przewidzianej w cenie ofertowej wykonać zaplecze budowy. 

4. Materiały  

4. l  Źródła uzyskiwania materiałów  

Wszystkie podstawowe materiały i urządzenia przewidziane w projekcie wykonawczym  oraz w 

trakcie wykonywania robót muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zgodne z wymaganiami 

określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tydzień 

przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji  inspektora nadzoru.  

 Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów należy 

traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy  -Prawo Zamówień Publicznych. Oznacza 

to, że wykonawca może zaoferować materiały pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie 

odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i 

jakościowe. W tej sytuacji należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego 

materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć 

dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w 

budownictwie. 

Akceptacja  inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 

tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia  inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie 

koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji  

inspektora nadzoru. 

4.2 Kontrola materiałów  

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I 
MATERIAŁÓW WRAZ  Z OKREŚLENIEM ICH PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH I PRODUCENTA. 
 Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały urządzenia , żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych i uzgodnionym 

projektem wykonawczym. 

 Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.  

Inspektor nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez  inspektora nadzoru, wykonawca 

ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania,  inspektorowi nadzoru będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów; 

 Inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3 Atesty materiałów  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający sposób jednoznaczny 

jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe  i urządzenia muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę  inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty mogą być badane przez inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W 

przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 
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4.4 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały i urządzenia  uznane przez inspektora nadzoru za nie zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi oraz projektem wykonawczym muszą być niezwłocznie usunięte przez 

wykonawcę z placu budowy. Jeśli  inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 

innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 

użyciem materiałów i urządzeń, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez  inspektora 

nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 

mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia  tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z  inspektorem nadzoru, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6    Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej  inspektora nadzoru na 7 dni przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału przez  inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału  nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji  inspektora 

nadzoru. 

5.Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy  

inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez  inspektora nadzoru. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez  

inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 Transport 

Na placu budowy należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami inspektora nadzoru, w terminach wynikających z 

harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez wykonawcę usunięte z 

terenu budowy na polecenie  inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

7.         Kontrola jakości robót 

7. l       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badania materiałów oraz jakość wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości  inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiom zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach techniczny c Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy brak; jest wyraźnych przepisów  inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy  inspektorowi świadectwa stwierdzające że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2  Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań 
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 Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 

wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowych badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane; materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez  

inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez  inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi  inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do akceptacji  inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać  inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 

wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 

producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor nadzoru, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione 

przez wykonawcę. 

8.  Obmiary robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 

podaje się w jednostkach ustalonych w  przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
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Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu  inspektora nadzoru o zakresie i 

terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji  inspektora nadzoru. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 

wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m , jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez  inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością raz w tygodniu  

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się  bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

    Zasady odbiorów robót określają szczegółowe specyfikacje   techniczne oraz umowa. 

Płatności za wykonane roboty reguluje umowa. 

10.1.  Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót zostały określone 

projekcie wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2   Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które  w jakiejkolwiek sposób 

związane  są z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz,414) wraz 

późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. tekst ujednolicony na dzień 15 lipca 2009 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) 

wraz z późniejszymi zmianami 

Ustawa o  dostępie do  informacji  o  środowisku  i jego  ochronie oraz o  ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 11: 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz  metod wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, póz, 48) 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 
 

 

CPV 45310000-3 
 

 

Instalacje elektryczne 
 
 

l. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

opracowaniem projektu wykonawczego i wykonaniem oświetlenia zewnętrznego oraz 

instalacji elektrycznej, odgromowej , słabo prądowej , teleinformatycznej,  nagłaśniana, 

oświetlenia dekoracyjnego -  w  obiektach wchodzących w skład :Wielofunkcyjnego 

Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego  z funkcją Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 

w Jeździectwie w miejscowości Zakrzów gm. Polska Cerekiew działka nr 366/14.  

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1. w trybie negocjacji. Wszelkie kwestie materiałowo- 

techniczne związane z opracowaniem projektu wykonawczego zostały ustalone w trakcie 

negocjacji . W stosunku do specyfikacji podstawowej wprowadza się  dodatkowo następujące 

ustalenia: 

- Zamawiający rezygnuje  z oświetlenia telewizyjnego zewnętrznej ujeżdżalni treningowej 

należy jednak zabezpieczyć wyjścia i moc w rozdzielni głównej 

- Natężenie oświetlenia zewnętrznej ujeżdżalni treningowej oraz rozprężalni pom. A1-29 

należy zaprojektować i wykonać jak dla zawodów międzynarodowych  

- Oświetlenie terenu w osiach C-H/ 19a-13 wykonać  z opraw montowanych na ścianach 

budynków 

-  Wykonać na ścianach budynków punkty do zasilania karuzeli rozgrzewki koni pomiędzy 

osiami C-H/13-19a 
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- Zachować wysokość oświetlenia ciągów komunikacyjnych dla koni nie mniej niż 2,85 m 

- Przestrzenie między osiami C-D/3-9 i  J-K/3-9 doświetlić oświetleniem dekoracyjnym 

- W stajni osie A-C/1-19 należy zaprojektować oświetlenie z możliwością włączania 

poszczególnych sekji boksów 

- Zaprojektować i wykonać zasilanie do napędów żaluzji  w pom sali konferencyjnej -  pom 

nr B1-01 oraz pom. I piętra w osiach 19-28/A-A
II 

- 
 W węzłach sanitarnych zaprojektować i wykonać zasilanie  suszarek do rąk. Na każde 2 

umywalki przyjąć jedną suszarkę. Dostawę i montaż suszarek ująć w ofercie 

-   Włączanie oświetlenia w częściach sanitarnych  - WC na czujkę ruchu 

-  Zaprojektować i wykonać połączenia wyrównawcze w stajniach 

- Zaprojektować i wykonać oddzielne złącza kablowe dla obiektów nr 2 i 4 od strony 

wschodniej 

-  Oświetlenie dekoracyjne świetlików kopułkowych na tarasach zielonych zaprojektować i 

wykonać ze zmienną regulacja barwy światła 

- oświetlenie w sali konferencyjnej pom. Nr B1-01 podzielić na trzy sekcje. Natężenie nie 

mniejsze niż 500 lx 

-zaprojektować i wykonać instalację audio-wideo w sali konferencyjnej B1-01  

  Przewidzieć następujące urządzenia:  

-ekran wysokość 240 cm 

-projektor 

-monitor nie mniejszy niż 52 cal –szt 4 

- Zaprojektować oprzewodowanie instalacji telewizyjnej i teleinformatycznej w części 

hotelowej , budynku obsługi zawodów oś 19-28/A-A”, pom. Recepcji wraz z antenami 

- Sieć teleinformatyczną wyposażyć w urządzenia pasywne bez urządzeń aktywnych 

- W Sali konferencyjnej B1- 01należy zabudować 4 zestawy teleiformatyczne – po 2 na 

każdej stronie + 2 punkty przyłączenia urządzeń bezprzewodowych  - WiFi 

- Przygotować miejsce dystrybucji sieci telefonicznej z bramką telefonii komórkowej 

-  Sieć teleinformatyczną wykonać w 6 kat. przewodami nie ekranowanymi 

-  Zaprojektować i wykonać połączenia pomiędzy szafami dystrybucyjnymi instalacji 

teleinformatycznej obiektów nr 1 i 5. Połączenia wykonać przewodem światłowodowym i 

kablem telefonicznym min. 30 par. 
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- Oświetlenie dekoracyjne i zewnętrzne włączane na czujkach zmierzchowych 

- Podświetlane numery alarmowe i budynku zlokalizować na ścianie budynku basenu 

- Zaprojektować i wykonać zasilanie logo ośrodka  na budynku głównym oś K - S -  o mocy 3 

kW 

- Zamawiający rezygnuje z oświetlenia terenu w punktach 13,15,18 i 19 zagospodarowania 

terenu 

- zasilanie miejsc postojowych dla koniowozów  pkt 15 projektu zagospodarowania  przenieść 

w rejon pkt 14. – przewidzieć grupy po 4 miejsca postojowe. 

- Słupy oświetlenia zewnętrznego  - ocynkowane 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji elektrycznych w 

budynkach stajni, przewiązki z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami obsługi zawodów, 

magazynu pasz z częścią socjalna dla pracowników, rozprężalni, hali treningowej, zaplecza 

socjalnego dla zawodników wraz z salą konferencyjna i basenem. 

 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

c) instalacje elektryczne urządzeń 

d) instalację odgromowe i uziemiające 

e) instalacje elektryczne niskoprądowe 

f) instalacje nagłaśniania w hali treningowej wraz z przyległym otoczeniem, rozprężalni, sali   

    konferencyjnej 

g) instalację oświetlenia dekoracyjnego zaplecza socjalnego dla zawodników wraz z salą    
     konferencyjna i basenem. 

h) podświetlenie elewacji frontowej zaplecza socjalnego dla zawodników oraz przewiązki z   

    pomieszczeniami do obsługi zawodów. 

i) sieci oświetlenia zewnętrznego  

j) zasilanie elektryczne central wentylacyjnych i na nagrzewnic  

k) przyłącza energetyczne od stacji trafo do budynków 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 

normach i przepisach oraz w specyfikacji  ogólnej  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 



23 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ogólnej.   

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny   być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z inspektorem 

nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

specyfikacji ogólnej. Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji 

Projektowej  

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 

wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 

określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej 

dostawie na budowę.  

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie 

norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być 

wbudowane.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarównokrajowych jak i z 

importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) 

i aprobatami technicznymi.  

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 

wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 

ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy 

każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz 

dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 

rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-

montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub 

dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. 

 

• Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2.5 mm
2
 na napięcie 

znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054. Oprawy 

fluorescencyjne 2 x 18 W (bryzgoszczelne) 

• Oprawy fluorescencyjne l x 40 W, 2 x 40 W, 4 x 20 W (do wnętrz) Oprawy do 

żarówek            100 W (przeciwwybuchowe) 

• Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2.5 mm
2
, 380 V 

(do instalacji szczelnych). 
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• Puszki instalacyjne z tworzywa - końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 

80 mm. 

• Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z 10/16 A, 250 V. 

• Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 

10/16A, 250V. 

• Łączniki i przełączniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod 

tynkiem. 

• Łączniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub 

betonie. 

• Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle 

lub betonie. 

• Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm 28 mm 

• Pozostałe materiały zgodnie z projektem wykonawczym. 

 

2.1. Odbiór materiałów na budowie. 

–Materiały tj. oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze 

świadectwami jakości, wymaganymi  atestami, kartami  gwarancyjnymi, protokołami 

odbioru technicznego. 

–Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy. 

–W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem -poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 
 

2.2. Składowanie materiałów na budowie. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej  . 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0.91 

- spawarka transformatorowa do 500 A 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ogólnej  . 
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Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w specyfikacji ogólnej. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Ogólne 

zasady robót montażowych   

 

5.1. Trasowanie. 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta. prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

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

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 

oraz sam rodzaj instalacji. 

5.3. Przejścia przez ściany i stropy. 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 

Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z 

tworzyw sztucznych itp. 

5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych. 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych 

elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub 

rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty dla opraw zwieszakowych montowane 

w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 
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wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z 

tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych. 

 

 

5.5. Podejście do odbiorników. 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach, podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach, a także na innego rodzaju podłożach.  

5.6. Układanie przewodów. 

5.6.1. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach. 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać 

- w wykonaniu zwykłym, 

-  w wykonaniu szczelnym 

Układanie przewodów na uchwytach 
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty. Odległości od uchwytów nie powinny 

być większe od 0.5 m. dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie 

uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 

jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego 

dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były 

widoczne. 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu  

przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących 

ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod 

osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i 

kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 

uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

5.7. Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych.   
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Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych.   

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane, (zaleca się zastosowanie tulejek 

zamiast cynowania). 
 

5.8. Przyłączenie odbiorników. 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 

itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych.   

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 

lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. 
Połączenia te należy wykonać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi  

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych 

 

5.9. Próby montażowe. 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób 

obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

- pomiary impedancji pętli zwarciowych 

- pomiary rezystancji uziemień 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
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(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami PN-E-05125, PN-

E-02033, PN-E-05003 i przepisów budowy urządzeń elektroenergetycznych. 

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 

–zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
–właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

–załączanie punktów świetlnych  

–wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 
 
7. Obmiar Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w specyfikacji  ogólnej. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 

komplet robót. 

8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w specyfikacji ogólnej 

8.1. Odbiory końcowe. 

Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 

przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

� Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inżyniera może być 
połączony z odbiorem mających na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do 

eksploatacji. 

� Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi. 

� Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do 

przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 

przedmiotem odbioru a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 

uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika 

robót (budowy), aktualną dokumentację powykonawczą 
� Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo- 

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 

- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami 

prób montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń 
zawartych w protokołach prób i odbiorów, 

- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki 

zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady 

i usterki, 

� Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Inżyniera i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby 



29 

 

biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 

usunięcia. 
 

8.3. Odbiory ostateczne. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót (w tym i 

elektrycznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad 

i usterek oraz wykonania zaleceń. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji  ogólnej  

9.1. Cena jednostkowa 

- opracowanie projektu wykonawczego  

–prace pomiarowe, 

–roboty przygotowawcze, 

–zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

–wykonanie robót montażowych, 

–pomiary i połączenie z  liniami istniejącymi, 

–uruchomienie linii, 

– wykonanie projektu powykonawczego 

–wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy 

Załącznik 1. Wykaz polskich norm  

Numer normy  Miejsce 
powołania 

normy  

3  4  

PN-E-05003-01:1986  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Wymagania ogólne (w zakresie 

rozdziału 2)  

PN-HD 308 S2:2007  Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych  

PN-IEC 364-4-481:1994  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - 

Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych  

PN-EN 12464-1:2004  Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 



30 

 

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

podstawowe  

PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ustalanie ogólnych charakterystyk  

PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa  

PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Ochrona przed prądem przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia  

PN-IEC 1 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi  

PN-IEC 60364-4-444:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych  

PN-IEC 60364-4-45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Ochrona przed obniżeniem napięcia  

PN-IEC 60364-4-46:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Odłączanie izolacyjne i łączenie  

PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  

PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-482:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - 

Ochrona przeciwpożarowa  

PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Postanowienia ogólne  

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Oprzewodowanie  

PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza  
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PN-IEC 60364-5-534:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

PN-IEC 60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączenia 

izolacyjnego i łączenia  

PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Uziemienia i przewody ochronne  

PN-IEC 60364-5-548:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych  

PN-IEC 60364-5-551:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

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

elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Instalacje bezpieczeństwa  

PN-HD 60364-6:2008  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  

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-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 547.1.3)  

PN-E-05010:1991  Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych  

PN-E-05115:2002  Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV  

PN-E-08501:1988  Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa  

PN-EN 12464-1:2004  Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 

PN-EN 50160:2002  Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych  

PN-EN 50310:2007  Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym  

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

podstawowe  

PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ustalanie ogólnych charakterystyk  

PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa -Ochrona przeciwporażeniowa  

PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Ochrona przed prądem przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia  

PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi  

PN-IEC 60364-4-444:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych  

PN-IEC 60364-4-45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Ochrona przed obniżeniem napięcia  

PN-IEC 60364-4-46:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Odłączanie izolacyjne i łączenie  

PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  

PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-482:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - 

Ochrona przeciwpożarowa  

PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Postanowienia ogólne  

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Oprzewodowanie  

PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

PN-IEC 60364-5-534:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

PN-IEC 60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 
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izolacyjnego i łączenia  

PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Uziemienia i przewody ochronne  

PN-IEC 60364-5-548:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych  

PN-IEC 60364-5-551:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

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

elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Instalacje bezpieczeństwa  

PN-HD 60364-6:2008  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  

PN-IEC 60364-7-701:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 

PN-IEC 60364-7-

702:1999+Apl:2002  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne  

PN-HD 60364-7-703:2007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część 7-703: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze 

sauny  

PN-IEC 60364-7-704:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  

PN-IEC 60364-7-705:1999 1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i 

ogrodniczych  

PN-IEC 60364-7-706:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi  

PN-IEC 60364-7-707:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 

przetwarzania danych  

PN-IEC 60364-7-714:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego  

PN-HD 60364-7-715:2006  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część 7-715: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim 

napięciu  

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  
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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)  

PN-EN 61140:2005 PN-EN 

61140:2005/A1:2008  

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -Wspólne aspekty instalacji i 

urządzeń  

PN-EN 61293:2000  Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania i 

elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa  

PN-EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne  

PN-EN 50172:2005  Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Instalacje bezpieczeństwa  

PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 542.2.5)  

PN-E-05003-01:1986  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Wymagania ogólne  

PN-E-05003-03:1989  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Ochrona obostrzona  

PN-E-05003-04.1992  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Ochrona specjalna  

PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi  

PN-IEC 61024-1:2001 PN-IEC 

61024-1:2001/Apl:2002  

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Zasady ogólne  

PN-IEC 61024-1-1:2001 PN-IEC 

61024-1-1:2001/Apl:2002  

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Zasady ogólne - Wybór poziomów 

ochrony dla urządzeń piorunochronnych  

PN-IEC 61024-1-2:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Zasady ogólne - Przewodnik B - 

Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie  

PN-IEC 61312-1:2001  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Zasady ogólne  

PN-IEC/TS 61312-2:2003  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) - Część 2: 

Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia  

PN-IEC/TS 61312-3:2004  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Część 3: Wymagania 

dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD)  

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Oprzewodowanie  

PN-EN 1363-1:2001  Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne  

PN-EN 50200:2003  Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej 
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stosowanych w obwodach zabezpieczających  

PN-N-01256-02:1992  Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja  

PN-N-01256-5:1998  Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych  

PN-ISO 7010:2006  Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki 

bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności i publicznej  

PN-N-01256-02:1992  Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja  

PN-N-01256-5:1998  Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych  

PN-ISO 7010:2006  Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki 

bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej  

PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - 

Wymagania  

 

 

Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

 

 

 

 

 


