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l. WSTĘP l. WSTĘP l. WSTĘP l. WSTĘP     
l. l .Przedmiot Specyfikacji Technicznejl. l .Przedmiot Specyfikacji Technicznejl. l .Przedmiot Specyfikacji Technicznejl. l .Przedmiot Specyfikacji Technicznej    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót instalacji elektrycznych związanych z rozbudową i nadbudową  
istniejącego po północnej stronie budynku głównego – budynku laboratorium na terenie  
obejmującym działki nr 461/3, 461/5, 461/6, 511/29, 611/30, obręb 0024 przy ulicy 
Wapiennikowej w Kielcach wraz z łącznikiem do budynku głównego 
 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 
– Instalacje elektryczne – kod CPV 45310000kod CPV 45310000kod CPV 45310000kod CPV 45310000----3333 
 
1.2.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 1.2.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 1.2.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 1.2.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną     
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 
robót: 
-instalacji wewnętrznej oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych 
-instalacji wewnętrznej siły 
-instalacji oświetlenia pomieszczeń 
-ochrony od porażeń prądem elektrycznym  
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Zakres prac przygotowawczych:Zakres prac przygotowawczych:Zakres prac przygotowawczych:Zakres prac przygotowawczych:    
– przygotować punkt PPOŻ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne. 
    
Zakres prac rozbiórkowych:Zakres prac rozbiórkowych:Zakres prac rozbiórkowych:Zakres prac rozbiórkowych:    
- demontaż starej instalacji elektrycznej w piwnicach 
 
Zakres prac ogólnobudowlanychZakres prac ogólnobudowlanychZakres prac ogólnobudowlanychZakres prac ogólnobudowlanych    
- ułożenie nowych przewodów linii zasilających wraz z montażem nowego osprzętu 
elektrycznego 
Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia do 
pełnienia funkcji technicznych w budownictwie. 
Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 
wiedzy technicznej oraz zgodnie z treścią pozwolenia na budowę. W trakcie 
prowadzonych robot, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. 
W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu 
postępowania. 
W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzeń należy niezwłocznie powiadomić 
Projektanta. Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą posiadać aprobatę 
techniczną dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy własne produktów i 
materiałów przywołane w niniejszym opracowaniu służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania oraz określenia właściwości i wymogów technicznych założonych dla 
projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w oparciu o produkty i wyroby innych 
producentów pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz 
uzyskania zgody Projektanta. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracyBezpieczeństwo i higiena pracyBezpieczeństwo i higiena pracyBezpieczeństwo i higiena pracy    
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót    
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
 
2. Materiały2. Materiały2. Materiały2. Materiały    
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do 
stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 
Każdy rodzaj robot, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
    
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
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jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 
 
2.4.Szczegółowe dane o materiałach 
W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono 
występujące w danych rodzajach robót materiały. 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.    
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady 
ustawy „prawo zamówień publicznych”. 
Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod 
warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach 
przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji 
należy również 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. 
 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiającego, a w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej , ST, SST i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
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 użytkowania, a Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT    
A. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, wymaganiami ST, SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robot oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 
Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT    
 
6.1.Plan zapewnienia jakości6.1.Plan zapewnienia jakości6.1.Plan zapewnienia jakości6.1.Plan zapewnienia jakości    
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robot zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST i SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Plan zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robot, 
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, i ich kwalifikacje, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
   elementów robót. 
- sposób proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizację i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robot, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.Zasady kontroli jakości robót6.2.Zasady kontroli jakości robót6.2.Zasady kontroli jakości robót6.2.Zasady kontroli jakości robót    
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3.Pobieranie próbek6.3.Pobieranie próbek6.3.Pobieranie próbek6.3.Pobieranie próbek    
Próbki będą 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. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 
    
6.4.Badania i pomiary6.4.Badania i pomiary6.4.Badania i pomiary6.4.Badania i pomiary    
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
 
6.5.Raporty z badań6.5.Raporty z badań6.5.Raporty z badań6.5.Raporty z badań    
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
 
6.6.Badania prowadzone przez Zamawiającego6.6.Badania prowadzone przez Zamawiającego6.6.Badania prowadzone przez Zamawiającego6.6.Badania prowadzone przez Zamawiającego    
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
przetargową, projektową, ST i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.Doku6.7.Doku6.7.Doku6.7.Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwiementy dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwiementy dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwiementy dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie    
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie 
dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z 
wytycznymi w pkt. 2.1. 
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7. PRZEDMIAR I 7. PRZEDMIAR I 7. PRZEDMIAR I 7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOTOBMIAR ROBOTOBMIAR ROBOTOBMIAR ROBOT    
    
7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót    
Przedmiar robot zostanie wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych.    
 
7.2.Ogólne zasady obmiaru robót7.2.Ogólne zasady obmiaru robót7.2.Ogólne zasady obmiaru robót7.2.Ogólne zasady obmiaru robót    
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania 
przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową.  
 
7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów    
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.    
 
7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy    
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.    
 
7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru    
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposob 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIOR ROBÓT8. ODBIOR ROBÓT8. ODBIOR ROBÓT8. ODBIOR ROBÓT    
    
8.1.Rodzaje odbiorów robót8.1.Rodzaje odbiorów robót8.1.Rodzaje odbiorów robót8.1.Rodzaje odbiorów robót    
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).    
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu    
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robot. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru ustanowiony przez 
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Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary,w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, ST, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
    
8.3.Odbiór częściowy8.3.Odbiór częściowy8.3.Odbiór częściowy8.3.Odbiór częściowy    
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 
zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji 
przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
końcowym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego. 
 
8.4.Odbior końcowy robót8.4.Odbior końcowy robót8.4.Odbior końcowy robót8.4.Odbior końcowy robót    
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją przetargową, ST i SST. 
W toku odbioru końcowego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.    
 
8.5.Dokumenty odbioru końcowego8.5.Dokumenty odbioru końcowego8.5.Dokumenty odbioru końcowego8.5.Dokumenty odbioru końcowego    
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- receptury i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały) 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie 
- dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja.    
 
8.6.Odbiór ostateczny ( pogwara8.6.Odbiór ostateczny ( pogwara8.6.Odbiór ostateczny ( pogwara8.6.Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny ) ncyjny ) ncyjny ) ncyjny )     
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 
elementów robot w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCY9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCY9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCY9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH ICH ICH ICH I    
PODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1.Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących.9.1.Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących.9.1.Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących.9.1.Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących.    
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących. 
 
9.2.Podstawa płatności9.2.Podstawa płatności9.2.Podstawa płatności9.2.Podstawa płatności    
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robot. 
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA10. DOKUMENTY ODNIESIENIA10. DOKUMENTY ODNIESIENIA10. DOKUMENTY ODNIESIENIA    
Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane. 
Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dz.U.03.120.1133 Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. 
Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 
Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 
Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. 
Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno-
użytkowy. 
Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane. 
Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne 
upoważnione do ich wydawania. 
Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 
Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich 
wydawania. 
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SST – 09 

Instalacje elektryczne 

Kod CPV 45310000Kod CPV 45310000Kod CPV 45310000Kod CPV 45310000----3333    

    

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. Przedmiot SST1.1. Przedmiot SST1.1. Przedmiot SST1.1. Przedmiot SST    
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot elektrycznych w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa 
istniejącego po północnej stronie budynku głównego – budynku laboratorium na terenie 
obejmującym działki nr 461/3, 461/5, 461/6, 511/29, 611/30, obręb 0024 przy ulicy 
Wapiennikowej w Kielcach wraz z łącznikiem do budynku głównego”    
    

1.2. Zakres stosowania SST1.2. Zakres stosowania SST1.2. Zakres stosowania SST1.2. Zakres stosowania SST    
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Ustalenia ogólne1.3. Ustalenia ogólne1.3. Ustalenia ogólne1.3. Ustalenia ogólne    
 
1.3.1.Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót 
Realizacja robot musi odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i 
prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robot. Podczas realizacji 
należy zwrócić uwagę na przepisy ochrony przeciwpożarowej bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej. 
 
1.3.2.Wymagania wynikające z Prawa Budowlanego, dokumentacja projektowa , przepisy,    
Polskie    Normy i inne wymagania. Wykonywania robot budowlanych zgodnie z przepisami 
Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na 
budowie nadzór inwestorski. 
 
1.3.3.Dokumentacja techniczna. 
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, a w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, 
urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej przedłożonej wykonawcy do realizacji 
zadania nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów a 
zmiany dotyczące rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów remontowanego obiektu. 
Zmiany do dokumentacji należy wprowadzić w postaci oferty przez wykonawcę robót, po 
zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy : 
– wyrób został wycofany z obrotu 
– producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne 
– zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada wady 
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1.3.4.Przygotowanie, przekazanie placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego przygotowania zaplecza placu budowy, 
który obejmuje: 
– zabezpieczenie miejsca terenu robót przez oznakowanie 
– punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiającego 
– punkt poboru wody wskazany przez Zamawiającego 
– zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i składowania materiałów, 
urządzeń należy przewidzieć wykorzystanie pomieszczeń w remontowanym budynku. 
Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 
zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. 
Koszty związane z przygotowaniem miejsca i przywróceniem terenu na którym 
prowadzone są roboty remontowe do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy 
ponosi Wykonawca. 
 
1.3.5.Materiały. Magazynowanie materiałów na budowie. 
Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania winne być zgodne z 
postawieniami umowy. Zamawiający dokona odbioru materiałów na budowie przed 
wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zakupu 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych zgodnie z umową. 
 
1.3.6. Sprzęt. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować sprzęt sprawny 
technicznie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoś robót. 
Sprzęt używany do realizacji powinien być zgodny z ustaleniami i projektem organizacji 
robót. 
 
1.3.7.Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych 
materiałów z dokumentami wymiennymi w pkt.1.3.5. (podstawa odbioru robót 
budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego 
elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie 
obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest 
dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach: 
– ocena jakości 
– okres gwarancji 24 m-ce 
 
1.3.8.Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 
Z odbioru elementów robot lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu 
przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
    
2. WYKONYWANIE ROBóT2. WYKONYWANIE ROBóT2. WYKONYWANIE ROBóT2. WYKONYWANIE ROBóT    
SPECYFIKACJA TECHNICZNA-BRANŻA ELEKTRYCZNA 
1.WLZ wewnętrzne linie zasilające. 
2.Rozdzielnice i tablice elektryczne. 
3.Instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych    
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1. WLZ 1. WLZ 1. WLZ 1. WLZ ---- WEWNĘTRZNE LINIE ZASILA WEWNĘTRZNE LINIE ZASILA WEWNĘTRZNE LINIE ZASILA WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCEJĄCEJĄCEJĄCE    
1.1. WSTĘP1.1. WSTĘP1.1. WSTĘP1.1. WSTĘP    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznych linii zasilających. 
    
1.2. MATERIAŁY1.2. MATERIAŁY1.2. MATERIAŁY1.2. MATERIAŁY    
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości CE , atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed 
wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie 
inwestora. 
Do wykonania wlz należy użyć przewodów YLYżo 450/750V 5x16 mm2 i YLYżo 450/750V 
5x10 mm2. 
Izolacja i powłoka polwinitowa żył miedzianych musi spełniać wymagania PN-76/E-90301. 
Do łączenia przewodów należy stosować osprzęt spełniający wymagania PN . Do 
wykonania wlz należy stosować rurki instalacyjne RI 28, 37 mocowane pod tynkiem. 
Dopuszcza się stosowanie innego osprzętu pod warunkiem uzgodnienia z inwestorem.    
    
1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU    
 
1.3.1. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała 
w liniach poziomych i pionowych. 
 
1.3.2. Mocowanie rurek instalacyjnych 
Należy mocować w bruzdach pod tynkiem tak aby rurka została zakryta warstwą tynku o 
grubości 25mm. W miejscach zmiany kierunku należy stosować łuki systemowe. 
 
1.3.3. Układanie wlz 
– przewód powinien mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe 
– zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne    
 
1.3.4. Próby montażowe 
Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed ich zgłoszeniem 
do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych 
prób wchodzą następujące czynności: 
– sprawdzenie trasy wlz 
– sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz 
– pomiar rezystancji izolacji 
– próba napięciowa izolacji. 
    
1.4. ODBIOR ROBÓT1.4. ODBIOR ROBÓT1.4. ODBIOR ROBÓT1.4. ODBIOR ROBÓT    
    
1.4.1. Odbiór częściowy 
Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robot 
przewidzianych do zakrycia. 
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1.4.2. Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robot wykonawca powinien przedłożyć: 
– aktualną dokumentację powykonawczą 
– protokoły prób montażowych 
– oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robot i gotowości wlz do eksploatacji. 
    
2. ROZDZIELNICE I TABLICE ELEKTRYCZNE2. ROZDZIELNICE I TABLICE ELEKTRYCZNE2. ROZDZIELNICE I TABLICE ELEKTRYCZNE2. ROZDZIELNICE I TABLICE ELEKTRYCZNE    
 
2.1. WSTĘP2.1. WSTĘP2.1. WSTĘP2.1. WSTĘP    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem prefabrykowanych tablicy elektrycznej zwanej dalej 
urządzeniami dostarczanych w całości lub w zestawach transportowych. Montaż urządzeń 
należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz 
wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. 
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną dotyczy montażu rozdzielni wnękowych. 
 
2.2. MATERIAŁY2.2. MATERIAŁY2.2. MATERIAŁY2.2. MATERIAŁY    
Materiały do wykonania rozdzielnicy określa dokumentacja projektowa i przedmiar robot. 
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BE przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości CE, powinny być zaopatrzone w taki dokument, a 
ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być 
wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. 
Do wykonania rozdzielnicy należy bezwzględnie stosować urządzenia rozdzielcze i 
zabezpieczające, posiadające znak bezpieczeństwa „B”. 
Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne 
połączenia ochronne.    
    
2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU    
 
2.3.1. Wymagania ogólne dotyczące montażu 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych, należy konstrukcje te 
mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 
Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów, dochodzących do 
urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. 
 
2.3.2. Montaż rozdzielnic 
Po zamocowaniu urządzenia należy: 
– założyć wyłączniki nadmiarowo – prądowe zgodnie z projektem 
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych I 
mechanicznych 
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu należy zwrócić uwagę na oznakowanie 
poszczególnych osłon, każda skrzynka i przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten 
sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie 
każdej skrzynki. 
 
2.3.3. Próby montażowe 
Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest przygotować 
następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń: 
– protokoły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytworców lub protokoły 
odbiorców technicznych 
– dokumentację techniczno - ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta 
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instrukcję obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury 
Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić: 
– szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu 
zgodności montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcją 
producenta  
– sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz 
działaniami aparatów i urządzeń 
– usunięciem zauważonych usterek i braków.    
Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy wykonawcy 
posiadający specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. 
Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń 
potwierdzonym przez wykonawcę. O prowadzeniu prób montażowych wykonawca 
powinien powiadomić inwestora. 
Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokołach. 
 
2.4. ODBIOR ROBÓT2.4. ODBIOR ROBÓT2.4. ODBIOR ROBÓT2.4. ODBIOR ROBÓT    
Inwestor i wykonawca (każdy w swoim zakresie) powinien: 
– przygotować dokumentację powykonawczą i przekazać ją z odpowiednim 
wyprzedzeniem inwestorowi 
– sprawdzić kompletność oraz jakość wykonywanych robot i funkcjonowanie urządzeń 
oraz układów. 
Końcowego odbioru dokonuje inwestor, który ustala komisję odbioru z udziałem 
przedstawicieli 
wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, użytkownika, p.poż. i itp. 
Komisja odbioru powinna: 
– zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji technicznej i akceptować ją    
– dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów rozdzielnic w celu sprawdzenia 
jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją 
– sprawdzić funkcjonalność urządzeń oraz wyrywkowymi pomiarami zgodności danych z 
przedstawionymi dokumentami. 
 
3. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE3. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE3. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE3. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE    
3.1. WSTĘP3.1. WSTĘP3.1. WSTĘP3.1. WSTĘP    
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd 
wtykowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
– oświetlenia 
– gniazd wtykowych 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i 
Specyfikacją Techniczną. 
 
3.2. MATERIAŁY3.2. MATERIAŁY3.2. MATERIAŁY3.2. MATERIAŁY    
Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej I gniazd tyczkowych określa 
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę 
materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości CE, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać 
akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w 
taki dokument na życzenie inwestora. 
Oświetlenie pomieszczeń budynku należy wykonać przy wykorzystaniu opraw żarowych, 
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jarzeniowych ze świetlówkami typu TLD 840. Do zasilania opraw oświetlenia 
podstawowego oraz oświetlenia awaryjnego należy stosować przewody kabelkowe z 
żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm2 i napięciu izolacji U = 750 V. Oprawy 
oświetlenia awaryjnego należy zasilić ze źródła niezależnego od źródła zasilania opraw 
do oświetlenia podstawowego. 
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować gniazda z 
tworzywa sztucznego wyposażone w bolec ochronny i obciążalności 16A. Do zasilania 
gniazd stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2 i 
napięciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach suchych należy stosować osprzęt 
melaminowy p/t a w pomieszczeniach wilgotnych szczelny zagłębiony w ścianę. 
 
3.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU3.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU3.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU3.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU    
3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robot 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca robot 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami inwestora przy przestrzeganiu poniższych zasad: 
– zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorców 1-fazowych; 
– mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie 
kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia; 
– poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych; 
– jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu; 
– instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim położeniu, 
aby styk ten występował u gory; 
– podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 
bieguna. 
 
3.3.2. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała 
w liniach poziomych i pionowych. 
 
3.3.3. Kucie bruzd 
– bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości 
tynku; 
– przy układaniu dwoch lub więcej przewodow w jednej bruździe, szerokość bruzdy 
powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm; 
– przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 
– zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposob osłabiający 
ich konstrukcję; 
– zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno 
- budowlanych. 
– trasowanie w liniach poziomych i pionowych 
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3.3.4. Osadzenie puszek 
Puszki p/t należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwały za 
pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej 
głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z 
tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów. 
 
3.3.5. Układanie i mocowanie przewodów 
– przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe; 
– zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 
– podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie; 
– przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm 
wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu; 
– do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki; 
– przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, 
a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem; 
– zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi, a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
 
3.3.6. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodow 
– łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach, nie wolno stosować połączeń skręcanych; 
– przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia; 
– do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany; 
– długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie; 
– zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych; 
– końce przewodów miedzianych z żyłami powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami. 
    
3.3.7. Montaż sprzętu i przewodów 
– gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych 
puszkach; 
 
3.3.8. Montaż opraw oświetleniowych 
– przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych; 
– dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem 
zastosowania złączy przelotowych. 
 
3.3.9. Instalacja oświetleniowa podstawowa 
Pomieszczenia wyposażono w oprawy żarowe, oraz jarzeniowe ze świetlówkami 
zwykłymi. Oprawy mocowane będą na stropach i ścianach. 
Do zasilania opraw należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o 
przekroju żyły 1,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać w 
pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny. 
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3.3.10. Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych 
Przewiduje się montaż niżej wymienionych gniazd: 
- 2P + N+PE p/t podwójne 
Do zasilania gniazd należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o 
przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać pod tynkiem. 
    
3.4. ODBIOR ROBÓT3.4. ODBIOR ROBÓT3.4. ODBIOR ROBÓT3.4. ODBIOR ROBÓT    
 
3.4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robot przy 
wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inwestora dopuszczone do użycia bez 
badań. Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inwestora o 
rodzaju i terminie badań. 
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 
inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inwestora założonej 
jakości. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, ze wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom nam określających procedury badań. 
 
3.4.2. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptację inwestora. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do 
robot będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.    
    
3.4.3. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 
Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robot z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. 
Po zakończeniu robot należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania  
i pomiary. 
Zakres prób montażowych wykonawca ma obowiązek uzgodnić z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 
– pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu 
oddzielnie od 
strony zasilania: pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji 
mierzenia między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem 
neutralnym lub uziemiającym nie moce być mniejsza od: 
– 0,25 Ohm dla instalacji 230V 
– 0,50 Ohm dla instalacji 400V i 500V 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 
montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 
– punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem; 
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– w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych 
zacisków.    
    
3.4.4. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecności 
wykonawcy robót instalacyjnych. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 
– osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oświetleniowe 
– ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu 
– osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów 
– instalacja przed załączeniem pod napięcie 
    
3.4.5. Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe dotyczą robot ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają: 
– ułożone w listwach lecz nie przykryte przewody 
– instalacje podtynkowe przed tynkowaniem 
– inne fragmenty instalacji, ktore będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 
zakończeniu robót montażowych 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. 
Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i 
prawidłowości montażu. 
 
3.4.6. Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robot wykonawca powinien przedłożyć: 
– aktualną dokumentację powykonawczą 
– protokoły prób montażowych 
– oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robot i gotowości instalacji do eksploatacji.    
    
4.LITERATURA,4.LITERATURA,4.LITERATURA,4.LITERATURA, PRZEPISY ZWIĄZANE PRZEPISY ZWIĄZANE PRZEPISY ZWIĄZANE PRZEPISY ZWIĄZANE    
1.PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
2.PN-T-45000-2:1998 Uziemienia i wyrównywanie potencjałów w obiektach 
telekomunikacji, radiofonii i telewizji. Wymagania i badania. Systemy uziemiające w 
obiektach telekomunikacji przewodowej. 
3.PN-T-45000-3:1998 Uziemienia i wyrównywanie potencjałów w obiektach 
telekomunikacji, radiofonii i telewizji. Wymagania i badania. Systemy uziemiające w 
obiektach radiofonii i telewizji. 
4.PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
5.PN-IEC 60364-4-(5)-(7):1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
6.PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.    
7.PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych (identyczna z EN 50110-1:1996). 
8.Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
9.Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi 
zmianami).    
    
    
       OPRACOWAŁ:OPRACOWAŁ:OPRACOWAŁ:OPRACOWAŁ:    
 


