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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  

                                     W ramach przebudowy drogi montaż oświetlenia ulicznego 

                                                          w Gminie Suszec przy ul. Nadrzeczna w Mizerowie 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w 1.4. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

Zakres, którego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu re-
alizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 1.2. przedmiotu, a 
to:  

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Wielo-
droga  w Suszcu 
 

2.2. Zakres opracowania 

1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

− obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

− budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

− budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

− robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

− remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

− urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

− terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

− dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
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− dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

− wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

− organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

− opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

− dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

− kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

− rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

− materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

− odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

− poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

− projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

− części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

− ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

− grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

− inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

− instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

− istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
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− normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

− przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

− robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

− Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

− Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony 
w przepisach). 

1.6. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót – kody CPV: 

45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

                 45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

                  45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST oraz SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 

 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

o dostarczoną przez Zamawiającego, 
o sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową, ST i SST 

 Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ST i 
SST.  

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej, ST i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową, ST lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)   podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
o środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 
i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.7.9. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.7.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 

  Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
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powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST oraz SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

  Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

  Jeżeli dokumentacja projektowa, ST lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
o projekt organizacji budowy, 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elemen-
tów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

4.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

5.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą opar-
te na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST oraz SST, a 
także w normach i wytycznych. 

6.  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzy-
mania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST, SST. 

 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

o organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów ro-

bót, 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
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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 projektowej 
ST i SST. 

   Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 

    Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST oraz SST, 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. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

   Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST oraz SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

   Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 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 projektową 
ST i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
ST oraz SST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
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   Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

   Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

   Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

o datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
o daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
o inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
SST. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1. – 6.7.3., następujące 
dokumenty: 

o pozwolenie na budowę, 
o protokoły przekazania terenu budowy, 
o umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
o protokoły odbioru robót, 
o protokoły z narad i ustaleń, 
o operaty geodezyjne, 
o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

  Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

   Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

   Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

   Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

o odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
o odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
o odbiorowi częściowemu, 
o odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
o odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
o odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych 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 robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

   Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

   Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

   Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

   Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 

   Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 

  W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

   W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

   W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

   W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

   Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

   Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi. 

   Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

   Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

   Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 

   Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

o robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
o wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
o wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
o koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawia-
jący. 

B. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

SST-1 

10. CZĘŚĆ OGÓLNA SST 

10.1. Przedmiot SST-1 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-1) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewo-
dów, montaż osprzętu) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.  

10.2. Zakres stosowania SST-1 

Specyfikacja techniczna szczegółowa (SST-1), stanowi podstawę jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
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10.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej szczegółowej (SST-1) dotyczą zasad wykonywania 
i odbioru robót związanych z: 

o układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
o montażem osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podło-

ża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynie-
ryjnego.  

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
o kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
o wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności robo-

ty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
o ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyzna-

czonych w dokumentacji, 
o ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), 

ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycz-
nych), 

o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli 
i przewodów, 

o przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji elektrycznej. 

10.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-1) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi 
poniżej: 

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub 
dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakte-
rystycznych a także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbio-
rów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zasto-
sowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwier-
dzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgod-
ność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwier-
dzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funk-
cji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału.  

Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elek-
trycznych w wybrane miejsce.  

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy ukła-
daniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzenia-
mi, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
o przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
o drabinki instalacyjne, 
o koryta i korytka instalacyjne, 
o kanały i listwy instalacyjne, 
o rury instalacyjne, 
o systemy mocujące, 
o końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
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o pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki 
i szyny, zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwa-
rzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na je-
go cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elemen-
tów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, 
a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowied-
nio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterowni-
cze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjne-
go, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu za-
pewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

10.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.7. 

10.6. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruk-

tury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień pu-
blicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

o dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

o dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowa-
nia użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów do-
tyczące stosowania wyrobów, 

o protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

o dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej 
dla projektowanych rozwiązań. 
 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warun-
kiem: 

o spełniania tych samych właściwości technicznych, 
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o przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do sto-
sowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wyma-
gania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające do-
puszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

o dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 

o wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) 
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepi-
sów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

o oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
o wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 

w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

o wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednost-
kowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, spo-
rządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez 
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

11.1. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

11.1.1. Kable i przewody 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Napięcia znamionowe 
dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm². 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, 
w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, 
wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymo-
gów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne 
budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm². 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm² 
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

11.1.2. Sprzęt oświetleniowy 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia oraz dokumentacji 
technicznej opraw oświetleniowych, zawierających co najmniej: 

− dobór opraw i źródeł światła, 
− plan rozmieszczenia opraw, 
− rysunki sposobu mocowania opraw, 
− plan instalacji zasilającej oprawy, 
− obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 
− zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetlenio-
wych i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym 
oznaczonych 0, I, II, III. 

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 
− do żarówek, 
− do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 



 

 

19

− do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 
− do lamp sodowych, 
− do lamp ksenonowych. 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem 
się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 

− zwykła  IP 20 
− zamknięta  IP 4X 
− pyłoodporna  IP 5X 
− pyłoszczelna  IP 6X 
− kroploodporna IP X1 
− deszczodporna IP X3 
− bryzgoodporna IP X4 
− strugoodporna IP X5 
− wodoodporna IP X7 
− wodoszczelna IP X8 

 W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania doty-
czące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą 
pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczodporną w części, gdzie znaj-
duje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 

11.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
o są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST-1, 
o są właściwie oznakowane i opakowane, 
o spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
o producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-

nostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodze-
nia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

11.3. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją produ-
centa oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz 
i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
 Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać 
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczo-
ne przed zawilgoceniem. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3. Prace 
można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4. 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
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1.1. Ułożenie kabli i przewodów elektroenergetycznych samonośnych 

Wszystkie wymagania dotyczące zawieszania przewodów elektroenergetycznych oraz wykonania poszczególnych 
elementów sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego określa dokumentacja projektowa. 

1.1.1. Montaż linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 

Montaż linii napowietrznej powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający 
wymagane właściwości dla wykonywanego zakresu robót uprawnieniami, z zastosowaniem właściwych materiałów 
i urządzeń zaleconych przez dokumentację projektową. 
Parametry techniczne wyposażenia określone dla wyposażenia elektrycznego nie powinny się pogorszyć podczas monta-
żu. Wiązkowy przewód izolowany należy rozciągać przy pomocy przeciągniętej  wstępnie linki nylonowej opartej na rol-
kach montażowych zamocowanych do słupa  w pobliżu uchwytów przelotowych lub narożnych. Przewód rozciąga się na 
odcinku od słupa krańcowego do krańcowego lub odporowego .Dla zmniejszenia sił pionowych na pierwszej rolce zaleca 
się ustawienie bębna z przewodem w odległości około 20 m od słupa z tą rolką. Przed przystąpieniem do rozciągania 
przewodu należy na słupach rozwiesić rolki to jest na słupach przelotowych i krańcowych rolki montażowe pojedyncze, a 
na narożnych podwójne. Następnie przez wszystkie rolki przeciągnąć linkę nylonową i przymocować na jej końcu opończę 
do mocowania przewodów. W opończę wsunąć koniec wiązkowego przewodu o wystopniowanej długości żył ( ma to na 
celu zmniejszenie oporu w trakcie rozciągania przewodu w rolkach montażowych) i przystąpić do jego rozciągania uważa-
jąc, aby nie dotykał ziemi oraz nie ocierał się o przeszkody terenowe. Po dociągnięciu przewodu do słupa krańcowego ( 
oporowego) należy go zamocować w uchwycie końcowym na stałe. Dalsza kolejność prac to przystąpienie do naciągu 
przewodu wiązkowego. Dynamometr do pomiaru naciągu należy zamocować pomiędzy uchwytem (żabką) a słupem 
krańcowym, do którego prowadzony jest naciąg. Naciąg należy dobierać z tabel zwisów do przyjętego w projekcie naprę-
żenia podstawowego, maksymalnej długości przęsła w naciąganej sekcji oraz temperatury przewodu w czasie montażu. 
Dla nowych przewodów należy zastosować przeprzężenie tj. naciąg lub zwis dobrać jak dla temperatury o 5 º C niższej od 
panującej w czasie montażu. Dla wyrównania zwisów w sekcji naciągowej dopuszcza się 20% przeprzężenia a po ich wy-
równaniu naciąg należy zmniejszyć do wymaganego. Po dokonaniu naciągu i wyregulowaniu zwisów w poszczególnych 
przęsłach należy przewód wiązkowy przenieść z rolek montażowych na uchwyty przelotowe i narożne. Następnie należy 
założyć uchwyt odciągowy na słupie krańcowym powiększając naciąg przewodu tak, aby po zwolnieniu uchwytu nacią-
gowego (żabki), siła naciągu była zgodna z powyższym doborem. Przy montażu wiązkowych przewodów izolowanych 
należy przestrzegać zasady prawidłowego dokręcania uchwytów i zacisków siłą podaną w albumie. Montaż pozostałych 
elementów jak ograniczniki przepięć, bezpieczniki do opraw oświetleniowych oraz lampy oświetleniowe należy wykony-
wać po kompletnym naciągu obwodu oświetleniowego. Na ostatnim słupie należy przewód PEN połączyć z uziemieniem 
słupa o wartości < 30 om . Żyły przewodów powinny być oznaczone zgodnie z normą IEC 446:1989. 
Połączenia między żyłami przewodów oraz między żyłami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki 
sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 
Elementy wyposażenia elektrycznego mogące spowodować wzrost temperatury lub powstania łuku elektrycznego 
powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. Jeżeli tempe-
ratura jakichkolwiek odsłoniętych części wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umie-
ścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy ich dotyk. 

1.1.2. Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o 
napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają 
przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

 

14.1.1. Wymagania ogólne 

Szczegóły układania kabli wykonać należy zgodnie z PN-90/E-06401 oraz N-SEP-E-004. Kable układać należy 
w ziemi na głębokości 0,7 m (1,0 m) pod drogami, w warstwie piasku 2 x 0,1 m. 

Przy skrzyżowaniach trasy kabli z drogami i uzbrojeniem terenu kable układać należy w rurach DVK-110. Tem-
peratura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura 

układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
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Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany 
przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5°C. 

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla indukto-
rem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ/m. Zbliżenia i 
odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 11-2 oraz 11-3. 

Tabela 14-1 Odległości między ułożonymi bezpośrednio w ziemi kablami nienależącymi do tej samej linii kablowej  

Tabela 14-2 Odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych między ułożonymi bezpośrednio w ziemi 
od innych urządzeń podziemnych  
 

Lp. 
Rodzaj urządzenia pod-

ziemnego  

Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] 

Kabli o napięciu znamionowym  
≤

N
U 30 kV 

Kabli o napięciu znamionowym  
30 kV ≤<

N
U 110 kV 

Pionowa na 
skrzyżowaniu 

Pozioma przy 
zbliżeniu  

Pionowa na 
skrzyżowaniu 

Pozioma przy 
zbliżeniu  

1. 
Rurociągi wodociągowe, 
ściekowe, cieplne, gazo-
we z gazami niepalnymi  

25 + średnica 
rurociągu  

25 + średnica 
rurociągu 

50 + średnica 
rurociągu 

50 + średnica 
rurociągu 

2. 
Rurociągi z gazami 
i cieczami palnymi  

Uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w lp. 1 

Lp. Charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających  

Najmniejsza dopuszczalna  
odległość [cm] 

Pionowa na 
skrzyżowaniu 

Pozioma przy 
zbliżeniu  

1. 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 
kV z kablami o tym samym napięciu znamionowym lub ka-
blami sygnalizacyjnymi  

15 5* 

2. 
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzą-
dzeń oświetleniowych z kablami tego samego przeznaczenia.  

5 mogą się stykać 

3. 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 
kV z kablami elektroenergetycznymi o napięciu znamiono-
wym 1 kV ≤<

N
U 30 kV 

15 

25 

4. 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 1 kV

≤<
N

U 30 kV z kablami z tego samego przedziału napięć 

znamionowych  
10 

5. Kable różnych użytkowników 25 

6. Mufy z mufami innych kabli  
Nie dopuszcza 

się  
Jak lp. 1 ÷ 5 

7. 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyż-
szym niż 30 kV z kablami z tego samego przedziału napięć 
znamionowych  

50 50 

Dopuszcza się stykanie ze sobą na całej długości kabli: 
o sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi, 
o sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przyłączonymi do tego samego od-

biornika, 
o elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jedną linię, 
o elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych. 
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3. 
Zbiorniki z gazami cie-
czami palnymi  

Nie mogą się 
krzyżować  

200 
Nie mogą się 
krzyżować 

Uzgodnić z wła-
ścicielem ruro-

ciągu, ale nie 
mniej niż w 250 

4. 
Części podziemne linii 
napowietrznych (ustój, 
podpora, odciążka) 

Nie mogą się 
krzyżować 

40 
Nie mogą się 
krzyżować 

100 

5. 

Ściany budynków i inne 
budowle, np. przyczółki, 
z wyjątkiem wyszcze-
gólnionych w lp. 1, 2, 3, 4 

Nie mogą się 
krzyżować 

50* Nie mogą się 
krzyżować 

100 

6. Skrajna szyna trakcji 

100 – między 
osłoną kabla 
i stopą szyny; 
50 – między 
osłona kabla 
a dnem rowu 
odwadniającego  

250* 

120 – między 
osłoną kabla 
i stopą szyny; 
80 – między 
osłona kabla 
a dnem rowu 
odwadniającego 

250 

7. 
Urządzenia do ochrony 
budowli od wyładowań 
atmosferycznych  

Wg PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Wymagania ogólne  

* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy 5.2 pod warunkiem zastosowania osłon 
otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów 

15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

15.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6. 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polega-

jących na kontroli: 
− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
− zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
− stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli 

i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
− sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
− poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej po-

twierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
− poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników ener-

gii elektrycznej, 
− poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
− pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezy-
stancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami za-
wartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 

15.2. Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu 
przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszcze-
gólne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
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15.3. Pomiar rezystancji izolacji kabli elektroenergetycznych  

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie niniejszym niż 2,5 kV, dokonując 
odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli re-
zystancja izolacji wynosi co najmniej: 

− 20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasy-
conego, o napięciu znamionowym do 1 kV, 

− 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300. 

15.4. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 

Należy dokonać pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Rezystancję izolacji należy zmie-
rzyć między kolejnymi parami przewodów czynnych, oraz między każdym przewodem czynnym a ziemią. 
Minimalne wartości rezystancji izolacji powinna spełniać warunki podane w poniższej tabeli:  

Tabela 15-1 Minimalne wartości rezystancji izolacji 

Napięcie znamionowe obwodu 
(V) 

Napięcie probiercze prądu stałego 
(V) 

Rezystancja izolacji 
(MΩ) 

SELV i FELVN6, gdy obwód jest zasi-
lany z transf. ochronnego 
(411.1.2.1) ochronnego także speł-
nia wymagania 411.1.3.3 

250 ≥ 0,25 

Do 500 V włącznie z wyjątkiem przy-
padków jw. 

500 ≥ 0,5 

Powyżej 500 V 1000 ≥ 1,0 

 Pomiary należy wykonać prądem stałym, a przyrząd probierczy powinien umożliwiać zasilanie napię-
ciem probierczym podanym w tablicy jak wyżej, przy obciążeniu prądem 1 mA. 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia bednarki 
oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplantowa-
nie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co l0 m, przy czym bednarka nie powinna być 
zakopana płycej niż 60 cm. Stopień zagęszczenia gruntu jak dla wykopów pod fundamenty.  

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być 
gorsze od wartości podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy po-
mierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia szybkiego wyłączania zasilania.  

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 

15.5. Montaż instalacji elektrycznych 

Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem 
właściwych materiałów i urządzeń zaleconych przez dokumentację projektową. 

Parametry techniczne wyposażenia określone dla wyposażenia elektrycznego nie powinny się pogorszyć pod-
czas montażu. Żyły przewodów powinny być oznaczone zgodnie z normą IEC 446:1989. 

Połączenia między żyłami przewodów oraz między żyłami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w 
taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 

Elementy wyposażenia elektrycznego mogące spowodować wzrost temperatury lub powstania łuku elektrycz-
nego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. Jeżeli tempe-
ratura jakichkolwiek odsłoniętych części wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić 
lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy ich dotyk. 

15.6. Pomiar natężenia oświetlenia 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem 
powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, 
wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy 
przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się 
kurz itp.).  

Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze 
odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za 
pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a odbiornik fotoelektryczny luksomierza należy 
naświetlać mierzonym natężeniem oświetlenia do czasu ustabilizowania wskazań, (co najmniej 5 min.). Podczas pomia-
rów osoba wykonująca pomiary nie powinna zaciemniać odbiornika fotoelektrycznego. 
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15.7. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

15.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7. 

16.1. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające za-
wartym w dokumentacji i tak: 

o dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
o dla kabli i przewodów: m,  
o dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe 
dla odpowiednich robót. 

17. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8. 

17.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

17.1.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wy-
konanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
o przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, urządzeń i odbiorników energii elektrycz-

nej oraz innego osprzętu, 
o instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 

odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasila-
nie pomp. 

17.1.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które 
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowi-
tym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych. 

17.1.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po za-
kończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
− dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i 
PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

18. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9. 
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18.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czę-
ściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

o określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowa-
nych przez zamawiającego lub 

o ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
o ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące ro-

boty instalacyjne uwzględniają również: 
o przygotowanie stanowiska roboczego, 
o dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
o obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wyko-

nanie robót na wysokości do 4 m, (jeśli taka konieczność występuje),  
o usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
o uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
o usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegółowej, 
o likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 
demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 18 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elek-
trycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

19. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

19.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

19.1.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wy-
konanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 
o wykonanie i montaż konstrukcji, 
o ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów  

z przynależną do stosowania aparaturą, 
o ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni, 
o ustawienie rozdzielnicy, 
o obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 
o instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne. 

19.1.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które 
ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem: 

o instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
o sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi, 
o fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach. 
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19.1.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po za-
kończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
o izolacji torów głównych, 
o izolacji torów pomocniczych, 
o działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 
o działania mechanicznego łączników, blokad itp., 
o instalacji ochronnej. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 
i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z tych 
badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, a rozdzielnice o napięciu 
do 1 kV – induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji. 
 Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania układów 
zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania rezerwy. Badania należy 
przeprowadzić według programu, który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej. 
 Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz związa-
nych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie – otwarcie) 
każdego łącznika.  
 W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego – od 
stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy. 
 Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. W 
trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu. 
 Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole 
odbioru końcowego. 

20. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

20.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic może być dokonane jednorazowo po wy-
konaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbio-
rów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

o określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowa-
nych przez zamawiającego lub 

o ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, montażu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczałtowe obejmujące robo-

ty ww. uwzględniają: 
o przygotowanie stanowiska roboczego, 
o dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
o obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wyko-

nanie robót na wysokości do 4 m, (jeśli taka konieczność występuje),  
o usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
o uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
o usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegółowej, 
o likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 
demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić 
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w postanowieniach pkt. 27 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST-2 montaż rozdzielnicy elektrycznej, opra-
cowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

21. PRZEPISY ZWIĄZANE 

21.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

21.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

21.3. Normy 

PN-IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa. . 
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domo-
wych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznacza-
nie 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, oznacza-
nie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 
1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przepro-
wadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 
do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
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PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 
do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998  Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 
220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029  Kod do oznaczania barw. 
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepeł-
nym zakresie badań typu 
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów 
szynowych 
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapię-
ciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez 
osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 
PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące 
zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice 
szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach 
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycz-
nym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięcio-
wych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych 
PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
PN-E-05163:2002  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w wa-
runkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
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. Wymaga-
nia dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 
PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
PN-EN 60598-1:2005 (U) Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 (U) Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A11). 
PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A11). 
PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A12). 
PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
PN-EN 60598-2-3:2003 (U) Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogo-
we i uliczne. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie od-
biorcze 

21.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 


