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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Instalacje elektryczne DLA ZADANIA: 
Instalacje elektryczne zasilenia i uziemienia dla r emontowanej insta-

lacji klimatyzacji  w Sali Senatu Politechniki Wars zawskiej Warszawa Pl. 
Politechniki 1. 

 
Specyfikacj ę techniczn ą wykonania i odbioru robot budowlanych opraco-

wano zgodnie z  Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 
2004r (Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r poz. 2072) w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika cji technicznej wykona-
nia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkc jonalno-u żytkowego. 
 
Opracowanie: Krzysztof Rychlik 
 
 
 
 
 
 
1. Wst ęp 
 
 
1.1.  Przedmiot SST   
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z instalacj ą elek-
tryczn ą zasilenia i uziemienia dla remontowanej instalacji  klimatyzacji  w 
Sali Senatu Politechniki Warszawskiej Warszawa Pl. Politechniki 1. 
 
 
1.2.  Zakres stosowania SST   
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w pkt 1.1. 
 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja obej -

muj ą wszystkie czynno ści umo żliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie in-
stalacji elektrycznych zgodnie z 1.1. niniejszej sp ecyfikacji. 

 
Zakres robót obejmuje: 

- trasowanie 
- wykonanie otworów w ścianach oraz stropach 
- uło żenie i mocowanie rurek ochronnych 
- uło żenie i mocowanie tras koryt kablowych 
- uło żenie i mocowanie listew elektroinstalacyjnych 
- wci ągni ęcie przewodów do rurek 
- uło żenie kabli, przewodów na korytkach kablowych 
- uło żenie kabli, przewodów w listwach elektroinstalacyjn ych 
- monta ż wypustów elektrycznych zasilania urz ądze ń wentylacji 
- monta ż tablicy elektrycznej 
- monta ż elementów zabezpiecze ń w rozdzielnicach elektrycznych 
- monta ż elementów steruj ących 
- monta ż zasilaczy 
- monta ż zwodów poziomych instalacji odgromowej 
- wykonanie prób monta żowych i pomiarów 
- niezb ędne roboty towarzysz ące 
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Wszystkie typy urz ądze ń i materiałów zgodne z dokumentacj ą projekto-
wą. 
 
 
1.4.  Prace towarzysz ące i tymczasowe 
   

Dla wykonania robót podstawowych niezb ędne do wykonania s ą nast ępuj ą-
ce roboty towarzysz ące i tymczasowe: 
- zapoznanie si ę z dokumentacj ą techniczn ą, 
- zorganizowanie zaplecza budowy 
- zabezpieczenie terenu budowy. 
 
 
1.5.  Okre ślenia podstawowe  
 

Okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z okre śleniami uj ętymi 
w odpowiednich normach i przepisach, których zestaw ienie podano w punkcie 
10 SST. 
 
 
1.6.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za 
zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, specyfikacj ą wykonania i odbioru robót 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Rodzaje (typy) urz ądze ń, osprz ętu i materiałów pomocniczych zastoso-
wanych do wykonywania instalacji powinny by ć zgodne z podanymi w dokumenta-
cji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalac ji innych rodzajów (ty-
pów) urz ądze ń i osprz ętu ni ż wymienione w projekcie jest dopuszczalne pod 
warunkiem zapewnienia realizowania funkcji i parame trów urz ądze ń projekto-
wanych, wprowadzeniu do dokumentacji projektowej zm ian uzgodnionych 
w obowi ązuj ącym trybie z Inspektorem. 

Instalacje elektryczne w budynku powinny by ć wykonane tak, aby zapew-
niały ci ągł ą dostaw ę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach te ch-
nicznych, stosownie do potrzeb u żytkowników. 

Wszystkie urz ądzenia wraz z oprzewodowaniem powinny by ć zainstalowane 
tak, aby zapewniona była niezawodno ść ich działania, mo żliwo ść przegl ądów i 
konserwacji oraz łatwy dost ęp do poł ącze ń. 

Instalacje elektryczne nale ży wykona ć i zabezpieczy ć w taki sposób, 
aby nie istniało zagro żenie pora żenia pr ądem elektrycznym u żytkowników. 

Instalacje elektryczne nale ży wykona ć i zabezpieczy ć w taki sposób, 
aby nie były źródłem po żarów w budynku ani nie powodowały rozprzestrzenia-
nia si ę ognia. 

Instalacja powinna zapewni ć ochron ę środowiska przed ska żeniem, emi-
towaniem niedopuszczalnego poziomu drga ń, hałasu oraz oddziaływaniem pola 
elektromagnetycznego. 

Instalacja elektryczna powinna by ć tak wykonana, aby nie istniało ry-
zyko zapalenia materiałów palnych, spowodowane nadm iern ą temperatur ą. Nie 
powinno zaistnie ć ryzyko oparzenia ludzi. 

Nale ży zapewni ć: 
- selektywno ść (wybiórczo ść) zabezpiecze ń, 
- równomierne obci ążenie przewodów fazowych linii zasilaj ących przez odpo-
wiednie przył ączenie odbiorników, 
- mo żliwo ść całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naru szania kon-
strukcji budynku, 
- bezkolizyjno ść instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
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2.  Materiały 
 

Wszystkie materiały i urz ądzenia u żyte do wykonania robót budowlanych 
powinny spełnia ć wymagania odpowiednich norm i posiada ć aprobaty technicz-
ne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracj ę 
zgodno ści wymagane lub dobrowolnie stosowane przez produce ntów.   
 Maszyny, urz ądzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinn y od-
powiada ć wymaganiom jako ściowym w zakresie bezpiecze ństwa i higieny pracy i 
posiada ć znak "CE". Wyroby nie podlegaj ące obowi ązkowi zgłaszania do certy-
fikacji na znak bezpiecze ństwa powinny mie ć udokumentowan ą dobr ą jako ść i 
spełnia ć wymagania bezpiecze ństwa pracy oraz by ć wła ściwe z punktu widzenia 
celu, któremu maj ą słu żyć. 

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy nale ży stosowa ć 
zgodnie z Aprobat ą Techniczn ą Producenta wyrobu. (Rozporz ądzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spraw ie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowani a wyrobów budowlanych 
(Dz. nr 107 poz.679 z 1998r.). 

Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmio tu zamówienia mu-
sz ą spełnia ć wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by ć zgodne z Rozpo-
rz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodno ści wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. 2004 nr 198 poz. 2041).  

Materiały budowlane musz ą by ć oznakowane znakiem budowlanym dopusz-
czenia do obrotu i powszechnego stosowania w budown ictwie i musz ą posiada ć 
informacj ę od producenta zawieraj ącą: 
a) okre ślenie, siedzib ę i adres producenta oraz adres zakładu produkuj ącego 
wyrób budowlany; 
b) identyfikacj ę wyrobu budowlanego zawieraj ącą: nazw ę, nazw ę handlow ą, 
typ, odmian ę, gatunek i klas ę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty 
technicznej; 
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub  aprobaty technicznej, z 
któr ą potwierdzono zgodno ść wyrobu budowlanego; 
d) numer i dat ę wystawienia krajowej deklaracji zgodno ści; 
e) inne dane, je żeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty tech-
nicznej; 
f) nazw ę jednostki certyfikuj ącej, je żeli taka jednostka brała udział w za-
stosowanym systemie oceny zgodno ści wyrobu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowi ązany na ka żde żądanie Zamawiaj ącego przedstawi ć 
dokumenty świadcz ące, że wbudowane materiały s ą dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowla ne. 

Wszelkie materiały spełnia ć powinny wymogi i zapewnia ć funkcjonalno ść 
okre ślon ą w dokumentacji projektowej (cz. opisowa jak i rysu nkowa). 
 
 (1) Odbiór materiałów na budowie   

Materiały takie jak tablice rozdzielcze, przewody n ale ży dostarcza ć 
na budow ę wraz ze świadectwami jako ści, kartami gwarancyjnymi, protokołami 
odbioru technicznego.   

Dostarczone na miejsce budowy materiały nale ży sprawdzi ć pod wzgl ędem 
kompletno ści i zgodno ści z danymi wytwórcy.   

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj ących si ę w ątpliwo ści mog ą-
cych mie ć wpływ na jako ść wykonania robót, materiały nale ży przed ich wbu-
dowaniem podda ć badaniom okre ślonym przez dozór techniczny robót.  
 
(2) Składowanie materiałów na budowie  

Składowanie materiałów powinno odbywa ć si ę zgodnie z zaleceniami pro-
ducentów, w warunkach zapobiegaj ących zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogor-
szeniu si ę wła ściwo ści technicznych na skutek wpływu czynników atmosfer ycz-
nych lub fizykochemicznych. Nale ży zachowa ć wymagania wynikaj ące ze spe-
cjalnych wła ściwo ści materiałów oraz wymagania w zakresie bezpiecze ństwa 
przeciwpo żarowego.   
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3.  Sprz ęt 
 

Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót. Sprz ęt 
używany do robót powinien by ć zgodny z ofert ą Wykonawcy i powinien odpowia-
dać pod wzgl ędem typów i ilo ści wskazaniom zawartym w specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewn ienia jako ści lub pro-
jekcie organizacji robót, zaakceptowany przez Inspe ktora nadzoru. 

Sprz ęt b ędący własno ści ą Wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania robót ma 
być utrzymany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy. B ędzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotycz ące jego u żytkowania. 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przew iduje si ę u życie 
sprz ętu wyspecyfikowanego w przedmiarze robót. 
 
 
4.  Transport 
 

Środki transportu powinny by ć zgodne z przepisami bhp i ruchu drogo-
wego. 

Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść wykonywanych robót i 
wła ściwo ści przewo żonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna gwarantowa ć prowadzenie robót zgod-
nie z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Ins pek-
tora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
 
5.  Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zg odnie z umow ą i 
dokumentacj ą projektow ą oraz za jako ść materiałów. 

Roboty nale ży wykona ć zgodnie z projektem wykonawczym,  specyfikacj ą 
techniczn ą, przedmiarem robót i rysunkami warsztatowymi w opa rciu o obowi ą-
zuj ące przepisy i normy wykonania i odbioru robót. 
Wszelkie zmiany i odst ępstwa nie mog ą powodowa ć obni żenia warto ści funkcjo-
nalnych i u żytkowych instalacji, a tak że trwało ści eksploatacyjnej. 

Nast ępstwa jakiegokolwiek bł ędu spowodowanego przez Wykonawc ę w wyty-
czeniu i wykonywaniu robót zostan ą (je śli wymaga ć b ędzie Inspektor nadzoru) 
poprawione przez Wykonawc ę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b ędą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach  
umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacji tech nicznej wykonania i od-
bioru robót, a tak że w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotycz ące realizacji robót b ędą wykony-
wane przez Wykonawc ę nie pó źniej ni ż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
gro źbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrz ymania robót w ta-
kiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ma obowi ązek zapozna ć si ę z instrukcjami monta żu materiałów 
i urz ądze ń opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi pr zeprowadzi ć 
ich monta ż i instalacje. 
 
 
5.1.  Projekt i harmonogram 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzgl ędniaj ący wszystkie warunki, w jakich b ędą wykonywane roboty in-
stalacyjne. 
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5.2.  Trasowanie 
 

Trasy instalacji elektrycznych/teletechnicznych pow inny przebiega ć 
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urz ądzeniami, powinny by ć przejrzy-
ste, proste i dost ępne dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wska zane 
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowyc h. 

Nale ży d ążyć do uzyskania odst ępów pomi ędzy instalacjami elektryczny-
mi a teletechnicznymi min. 20cm. 
 
 
5.3.  Monta ż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów   
 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uło żenia na nich in-
stalacji elektrycznych, bez wzgl ędu na rodzaj instalacji, powinny by ć zamo-
cowane do podło ża w sposób trwały, uwzgl ędniaj ący warunki lokalne 
i technologiczne, w jakich dana instalacja b ędzie pracowa ć, oraz sam rodzaj 
instalacji. 
 
 
5.4.  Przej ścia przez ściany i stropy 
 

Przej ścia przez ściany i stropy powinny spełnia ć nast ępuj ące wymaga-
nia: 
- wszystkie przej ścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany,  
  stropy itp. musz ą by ć chronione przed uszkodzeniami, 
- przej ścia te nale ży wykonywa ć w przepustach rurowych,   
- przej ścia pomi ędzy pomieszczeniami/obszarami o ró żnych atmosferach  
  powinny by ć wykonywane w sposób szczelny,   
- obwody instalacji elektrycznych przechodz ąc przez podłogi musz ą by ć  
  chronione do wysoko ści bezpiecznej przed przypadkowymi   
  uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami me chanicznymi nale ży  
  rury z tworzyw sztucznych .   
- przej ścia przez przegrody po żarowe winny by ć uszczelnione  
  materiałami ognioszczelnymi o odporno ści ogniowej danej przegrody. 
 
 
5.5.  Monta ż sprz ętu  
 

Sprz ęt i osprz ęt instalacyjny nale ży mocowa ć do podło ża w sposób 
trwały zapewniaj ący mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprz ętu i osprz ętu mog ą słu żyć konstrukcje wsporcze lub 
konsolki osadzone na podło żu, przyspawane do stalowych elementów konstruk-
cji budowlanych lub przykr ęcone do podło ża za pomoc ą kołków i śrub rozporo-
wych oraz kołków wstrzeliwanych. 
 
 
5.6.  Podej ście do odbiorników   
 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach 
podej ścia nale ży wykonywa ć przewodami uło żonymi w rurkach ochronnych, li-
stwach elektroinstalacyjnych, korytkach kablowych u ło żonych na ścianach, na 
stropach , na dachu lub konstrukcjach budowlanych. 
 
 
5.7. Układanie przewodów  
 
 
5.7.1. Przewody izolowane jedno żyłowe i kabelkowe w rurkach, listwach elek-
troinstalacyjnych.  
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Układanie rur  
Rury nale ży układa ć na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwy-

tach osadzonych w podło żu. Ko ńce rur przed poł ączeniem powinny by ć pozba-
wione ostrych kraw ędzi. Zale żnie od przyj ętej technologii monta żu i rodzaju 
tworzywa ł ączenie rur ze sob ą oraz sprz ętem i osprz ętem nale ży wykonywa ć 
przez: 
- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym usz czelnianiem poł ącze ń,   
- wkr ęcanie nagwintowanych ko ńców rur,   
- wkr ęcanie nagrzanych ko ńców rur.   

Łuki na rurach nale ży wykonywa ć za pomoc ą zł ączek elastycznych. 
Cała instalacja rurowa powinna by ć wykonana ze spadkiem 0.1% aby umo żliwi ć 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensa cji. Zabrania si ę ukła-
dania rur z wci ągni ętymi w nie przewodami. 
 
Wciąganie przewodów   

Przed przyst ąpieniem do wci ągania przewodów nale ży sprawdzi ć prawi-
dłowo ść wykonanego rurowania, zamocowania sprz ętu i osprz ętu, jego poł ącze ń 
z rurami oraz przelotowo ść. 

Wciąganie przewodów nale ży wykona ć za pomoc ą specjalnego osprz ętu 
monta żowego. Nie wolno do tego celu stosowa ć przewodów, które pó źniej zo-
stan ą u żyte w instalacji. Ł ączenie przewodów wykona ć wg wcze śniej opisanych 
zasad. 
 
 
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe w korytkach kab lowych 
  

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych w ymagać b ędzie:   
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek d o istniej ącego podło ża, 
- uło żenie korytek na konstrukcjach wsporczych, 
- uło żenie przewodów.  
 
 
5.7.  Łączenie przewodów 
 

W instalacjach elektrycznych wn ętrzowych ł ączenia przewodów nale ży 
dokonywa ć w sprz ęcie i osprz ęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosowa ć poł ącze ń skr ęcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maj ą 
wyprowadzone fabrycznie na zewn ątrz przewody, a samo ich podł ączenie do in-
stalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób  podł ączenia nale ży 
uzgodni ć z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem I nżyniera. 

Przewody musz ą by ć uło żone swobodnie i nie mog ą by ć nara żone na na-
ci ągi i dodatkowe napr ężenia. Do danego zacisku nale ży przył ączy ć przewody 
o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich  zacisk ten jest przygo-
towany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przew ody s ą przył ączone 
za pomoc ą oczek, pomi ędzy oczkiem a nakr ętk ą oraz pomi ędzy oczkami powinny 
znajdowa ć si ę podkładki metalowe zabezpieczone przed korozj ą w sposób umo ż-
liwiaj ący przepływ pr ądu. Długo ść odizolowanej żyły przewodu powinna zapew-
nia ć prawidłowe przył ączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo że powodowa ć 
uszkodze ń mechanicznych.  

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny 
lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocyn owane (zaleca si ę zasto-
sowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
 
5.8.  Przył ączanie odbiorników 
 

Miejsca poł ącze ń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by ć 
dokładnie oczyszczone. Samo poł ączenie musi by ć wykonane w sposób pewny, 
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pod wzgl ędem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabie-
niem siły docisku, korozj ą itp. 

Poł ączenia mog ą by ć wykonywane jako sztywne lub elastyczne 
w zale żności od konstrukcji odbiornika i warunków technologic znych. Przył ą-
czenia sztywne nale ży wykonywa ć w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo śred-
nio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i ka blami. 

Poł ączenia elastyczne stosuje si ę gdy odbiorniki nara żone s ą na drga-
nia o du żej amplitudzie lub przystosowane s ą do przesuni ęć lub przemiesz-
cze ń. Poł ączenia te nale ży wykona ć: 
- przewodami izolowanymi wielo żyłowymi gi ętkimi lub oponowymi,   
- przewodami izolowanymi jedno żyłowymi w rurach elastycznych,   
- przewodami izolowanymi wielo żyłowymi gi ętkimi lub oponowymi  
  w rurach elastycznych.  
 
 
5.9.  Monta ż tablicy rozdzielczej 
 

Przed przyst ąpieniem do monta żu urz ądze ń przykr ęcanych na konstruk-
cjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nale ży konstrukcje te mocowa ć do 
podło ża w sposób podany w dokumentacji. 

Tablice w obudowie na ściennej lub zagł ębionej nale ży przykr ęcać do 
kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w pod ło żu. 
Po zamontowaniu urz ądzenia nale ży: 
- zainstalowa ć aparaty zdj ęte na czas transportu i dostarczone 
w oddzielnych opakowaniach,   
- dokr ęci ć w sposób pewny wszystkie śruby i wkr ęty w poł ączeniach elek-
trycznych i mechanicznych, 
- zało żyć osłony zdj ęte w czasie monta żu, 
- podł ączy ć obwody zewn ętrzne,  
- podł ączy ć przewody ochronne . 
 
 
5.10.  Próby monta żowe 
 

Po zako ńczeniu robót nale ży przeprowadzi ć próby monta żowe obejmuj ące 
badania i pomiary. Zakres prób monta żowych nale ży uzgodni ć z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,   
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,   
- pomiary impedancji p ętli zwarciowych,   
- pomiary rezystancji uziemie ń. 
 
 
6.  Kontrola jako ści robót 
 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno by ć wykonane zgodnie z normami 
[4], i przepisów [5]. 

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob ót oraz po ich za-
kończeniu powinno podlega ć: 
- zgodno ść wykonania robót z dokumentacj ą projektow ą, 
- pomiarów skuteczno ści ochrony przeciwpora żeniowej z przekazaniem wyników 
do protokołu odbioru.  
 
 
7.  Wadliwie wykonane elementy robót 
 

Wszystkie materiały nie spełniaj ące wymaga ń ustalonych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji zostan ą przez Inspektora nadzoru odrzucone. 
 Wszystkie elementy robót, które wykazuj ą odst ępstwa od dokumentacji 
projektowej i specyfikacji zostan ą rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
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8.  Obmiar robót 
 

Ewentualny obmiaru robót dokona ć nale ży w oparciu o dokumentacj ę pro-
jektow ą i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasi e budowy, akcep-
towane przez Inspektora nadzoru. 

Jednostk ą obmiarow ą dla: 
-  kabli, przewodów, rurek ochronnych jest  - metr,  odcinek  
- dla gniazd, ł ączników, tablic - szt. 
 

Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiado mieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót, na co najmni ej 3 dni przed terminem. 
Obmiar okre ślał b ędzie faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkac h 
przyj ętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 

Obmiar nale ży sporz ądzi ć wg zało żeń przyj ętych w katalogach.  
Wyniki pomiaru nale ży wpisa ć do ksi ążki pomiarów. 
 
 
9. Odbiór robót 
 
 
9.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
  

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilo ści i jako ści wykonywanych robót, które w dalszym procesie rea li-
zacji ulegn ą zakryciu.  

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu b ędzie dokonany w 
czasie umo żliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha mowa-
nia ogólnego post ępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej cz ęści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem      

do Dziennika Budowy i jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  Od-
biór b ędzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie pó źniej ni ż w ci ągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i  powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru .  

Odbiór odbywa si ę na  podstawie  przedło żonych  dokumentów,  wyników  
badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodno ści wykonania robót z 
Dokumentacj ą Projektow ą i ST. 

 
 

9.2. Odbiory cz ęściowe 
 

Odbiór cz ęściowy polega na ocenie  ilo ści  i jako ści wykonanych cz ę-
ści robót. Odbioru cz ęściowego si ę wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
 
9.3. Odbiory ko ńcowe 
 

Odbiór ko ńcowy polega na ocenie wykonanych  robót zwi ązanych z usu-
ni ęciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okre-
sie gwarancyjnym.  

W przypadku stwierdzenia przez komisj ę, że jako ść wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumenta-
cj ą Projektow ą i ST z uwzgl ędnieniem tolerancji i nie ma wi ększego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpiecze ństwo ruchu, komisja dokona 
potr ąceń, oceniaj ąc pomniejszon ą warto ść wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyj ętych w Dokumentach Umownych.  

Jako ść i ilo ść robót ulegaj ących zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawieraj ących komplet wyników bada ń laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj ą projekto-
wą, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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9.  Podstawa płatno ści 
 

Podstaw ą płatno ści jest cena skalkulowana przez Wykonawc ę za jednost-
kę obmiarowi ustalon ą dla danej pozycji kosztorysu przyj ęt ą przez Zamawia-
j ącego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw ą płatno ści jest warto ść 
podana przez Wykonawc ę i przyj ęta przez Zamawiaj ącego. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrod zenie ryczałtowe 
będzie uwzgl ędnia ć wszystkie czynno ści, badania i wymagania. 

Warunki płatno ści według umowy. 
 
 
10.  Przepisy zwi ązane 
 
PN-91/E-05010 
Zakresy napi ęciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlan ych. 
PN-E-05204:1994 
Ochrona przed elektryczno ści ą statyczn ą. Ochrona obiektów, instalacji i 
urz ądze ń. Wymagania. 
PN-88/E-08501  
Urz ądzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecze ństwa.  
PN-IEC 60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpiecze ństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn ą, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacy jne zacisków urz ądze ń i 
zako ńcze ń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumeryc znego. 
PN-EN 60529:2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).  
PN-EN 50310:2002 
Stosowanie poł ącze ń wyrównawczych i uziemiaj ących w budynkach z zainstalo-
wanym sprz ętem informatycznym. 
PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zak res, przedmiot i wymaga-
nia podstawowe. 
PN-IEC 60364-3:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ust alenie ogólnych charak-
terystyk. 
PN-IEC 60364-441:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przeciwpora żeniowa. 
PN-IEC 60364-442:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplneg o. 
PN-IEC 60364-443:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przed pr ądem przet ężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przed przepi ęciami. Ochrona instalacji niskiego na-
pi ęcia przed przej ściowymi przepi ęciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 
w sieciach wysokiego napi ęcia. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przed przepi ęciami. Ochrona przed przepi ęciami at-
mosferycznymi lub ł ączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-444:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przed przepi ęciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 
PN-IEC 60364-4-45:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przed obni żeniem napi ęcia. 
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PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Odł ączanie izolacyjne i ł ączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniaj ących bezpiecze ństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed pora żeniem pr ądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-473:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniaj ących bezpiecze ństwo. 
Środki ochrony przed pr ądem przet ężeniowym. 
PN-IEC 364-4-481:1994 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Dobór środków ochrony w zale żności od wpływów zewn ętrznych. 
Wybór środków ochrony przeciwpora żeniowej w zale żności od wpływów zewn ętrz-
nych. 
PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Dobór środków ochrony w zale żności od wpływów zewn ętrznych. 
Ochrona przeciwpo żarowa. 
PN-IEC 60364-5-51:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Obci ążalno ść pr ądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
PN-IEC 60364-5-534:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Urz ądzenia do ochrony przed przepi ęciami. 
PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  Urz ądzenia do odł ącze-
nia izolacyjnego i ł ączenia. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Układy uziemiaj ące i poł ączenia wyrównawcze instalacji in-
formatycznych. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Instalacje bezpiecze ństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Spr awdzenie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wym agania dotycz ące spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i roz-
biórki. 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania o gólne. 
PN-86/E-05003.01 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania o gólne. 
PN-89/E-05003.03 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obo strzona. 
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PN-92/E-05003.04 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona spe cjalna. 
PN-IEC 61024-1:2001  
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogól ne. 
Poprawki PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 
PN-IEC 61024-1-1:2001  
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogól ne. Wybór poziomów 
ochrony dla urz ądze ń piorunochronnych. 
Poprawki PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 
PN-IEC 61024-1-2:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogól ne. Przewodnik B - Pro-
jektowanie, monta ż, konserwacja i sprawdzanie. 
PN-IEC 61239:2000 
Znakowanie urz ądze ń elektrycznych danymi znamionowymi dotycz ącymi zasilania 
elektrycznego. Wymagania bezpiecze ństwa. 
PN-IEC 61312-1:2001 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetyczn ym. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61312-2:2003 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetyczn ym. (LEMP). Cz ęść 2: 
Ekranowanie obiektów, poł ączenia wewn ątrz obiektów i uziemienia. 
PN-92/N-01255 
Barwy bezpiecze ństwa i znaki bezpiecze ństwa.  


