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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót
w obiektach budowlanych.

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego

Projekt wykonawczy - cz  elektryczna
SZKO A W SUSZCU

Ul. Szkolna 130, 43-267 Suszec
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstaw  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w 1.4.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych obj tych specyfikacjami

technicznymi (ST) i szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Zakres, którego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu realizacj  wszelkich

robót obj tych Dokumentacj  Projektow  dla wymienionego w punkcie 1.2. przedmiotu, a to:

o zasilanie podstawowe budynku od z cza kablowego wraz ze z czem pomiarowym,
o rozdzielnia g ówna,
o pi trowe tablice rozdzielcze
o instalacja o wietlenia ogólnego,
o instalacja awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego,
o instalacja gniazd wtyczkowych,
o instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych typu „DATA”,
o instalacja teletechniczna,
o instancja monitoringu wizyjnego CCTV,
o zasilania instalacji elektrycznego oddymiania klatki schodowej,
o instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagaj cych indywidualnego zabezpieczenia.

1.5. Okre lenia podstawowe
Ilekro  w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie :
a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c) obiekt ma ej architektury;

budynku – nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli – nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe,
wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków,
sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych
(kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod
wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca  u ytkow .

tymczasowym obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
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lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie – nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e
odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

robotach budowlanych – nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie,
monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

remoncie – nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

urz dzeniach budowlanych – nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem
budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia
instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod mietniki.

terenie budowy – nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z
przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane – nale y przez to rozumie  tytu  prawny
wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

pozwoleniu na budow  – nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy – nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy s ce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod  monta u – tak e
dziennik monta u.

dokumentacji powykonawczej – nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

wyrobie budowlanym – nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

op acie – nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone
ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.

drodze tymczasowej (monta owej) – nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan ,
przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia
po ich zako czeniu.

dzienniku budowy – nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w czasie wykonywania robót.

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i
do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon
budow .

rejestrze obmiarów – nale y przez to rozumie  – akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi
z ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze ,
szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

materia ach – nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie  ró ne
tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno ci – nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone – z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru – nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych
z prowadzeniem budowy.

projektancie – nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem
dokumentacji projektowej.
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rekultywacji – nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

cz ci obiektu lub etapie wykonania – nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do
spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych – nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robót – nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone
w rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L 340
z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne
i praktyk  zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i
zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze
technicznych i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi (eksploatacji)
jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach – oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.

normach europejskich – oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy opis, oraz
wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod
wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

Zarz dzaj cym realizacj  umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez zamawiaj cego, upowa niona do
nadzorowania realizacji robót i administrowania umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie
(zarz dzaj cy realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.6. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót (kody CPV):

45310000-3  ................................................................................................................ Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0  .................................................................. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1  ........................................................................................ Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2  ............................................................................................... Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7  ............................................................................................. Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314300-4  ................................................................................................... Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7  .......................................................................................................................................... Uk adanie kabli
45314320-0  .............................................................................................. Instalowanie okablowania komputerowego
45315000-8  ............ Instalowanie urz dze  elektrycznego ogrzewania i innego sprz tu elektrycznego w budynkach
45315300-1  ............................................................................................................. Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5  .................................................................................. Elektryczne elektrycznych urz dze  rozdzielczych

1.7. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety ST oraz SST.

1.7.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia   na dokumentacj  projektow :
o dostarczon  przez Zamawiaj cego,
o sporz dzon  przez Wykonawc .

1.7.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow , ST i SST
Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi

za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y
w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona
w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s  wa niejsze od
odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow , ST i SST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej, ST i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s

odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa
zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow , ST lub SST i maj
wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do zako czenia

i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze,

wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .

1.7.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska

naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na

terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych
ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
o lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
o rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.7.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób
trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak

ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.7.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla

ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s

uwzgl dnione w cenie umownej.

1.7.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia

do daty odbioru ostatecznego.

1.7.10.Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej, które s

w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa 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 wrze nia
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których
mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one

w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko,

licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa, ST lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do wykonywania

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
3.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST, SST.

Program zapewnienia jako ci winien zawiera :
o organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
o organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
o plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
o wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,

3.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .
    Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca.

3.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST oraz SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
   Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

3.4. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni

w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

3.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
   Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno
materia ów i robót z wymaganiami ST oraz SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
   Inspektor nadzoru mo e prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e
raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu wykonawcy przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót
z dokumentacj  projektow  ST i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek
poniesione zostan  przez Wykonawc .

3.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:

posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
o Polsk  Norm  lub
o aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s

obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi ST oraz SST.
znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót b dzie
posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
  Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
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3.7. Dokumenty budowy
3.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
   Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.
   Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
   Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
o dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
o terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
o przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
o daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
o zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
o wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom

w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
o dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
o dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
o inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron
umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

3.7.2. Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary

wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST.

3.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki

bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do
odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.

3.7.4. Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach 3.7.1. – 3.7.3., nast puj ce dokumenty:

o pozwolenie na budow ,
o protoko y przekazania terenu budowy,
o umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
o protoko y odbioru robót,
o protoko y z narad i ustale ,
o plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

3.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie

Zamawiaj cego.
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4. OBMIAR ROBÓT
4.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  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 b  wpisane do ksi ki obmiarów.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na
pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre lonym w umowie.

4.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

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

4.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

   Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada
atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
   Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót.

5. ODBIÓR ROBÓT
5.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:
o odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
o odbiorowi instalacji i urz dze  technicznych,
o odbiorowi cz ciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
o odbiorowi po up ywie okresu r kojmi
o odbiorowi pogwarancyjnemu po up ywie okresu gwarancji.

5.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci tych robót,

które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
   Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
   Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
   Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

5.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla

zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru.

5.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
5.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika
budowy.
   Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
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   Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych
i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
   W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych elementach
konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
   W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

5.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,
4. protoko y odbiorów cz ciowych,
5. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
6. wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako ci (PZJ),
7. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa zgodnie

z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze ,
9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

   W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
   Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.
   Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad,

które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r kojmi.
   Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy) robót”.

6. PODSTAWA P ATNO CI
6.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji
kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.
   Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i przyj ta przez
Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).
   Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i
badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
   Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :

o robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
o warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren

budowy,
o warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
o koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
o podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.
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6.2. 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 uzgodnie  wynikaj cych z post pu
robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

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

4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj cy.

B. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SST-1

7. CZ  OGÓLNA SST-1
7.1. Przedmiot SST-1

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST-1) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi -
zanych z uk adaniem i monta em elementów instalacji elektrycznej (uk adanie kabli i przewodów, monta  osprz tu i opraw) w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa in ynieryjnego.

7.2. Przedmiot i zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej szczegó owej (SST-1) dotycz  zasad wykonywania i odbioru robót zwi -

zanych z:
o uk adaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami,
o monta em opraw, osprz tu, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem pod a i robotami

towarzysz cymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa in ynieryjnego.
ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:

o kompletacj  wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
o wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci roboty murarskie, lusar-

sko-spawalnicze monta  elementów osprz tu instalacyjnego itp.),
o eniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj  techniczn ,
o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów wyznaczonych

w dokumentacji,
o eniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kana ach zamkni tych), u atwiaj cego docelowe

wci ganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),
o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów,
o przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi montowany element in-

stalacji elektrycznej.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót

o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej

7.3. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST-1) s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre le-

niami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. a tak e podanymi poni ej:
Aprobata techniczna – dokument stwierdzaj cy przydatno  dane wyrobu do okre lonego obszaru zastosowania. Zawiera

ustalenia techniczne, co do wymaga  podstawowych wyrobu oraz metodyk  bada  dla potwierdzenia tych wymaga .
Deklaracja zgodno ci – dokument w formie o wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzaj cy zgodno  z kryteriami okre-

lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj  techniczn  dla danego materia u lub wyrobu.
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Certyfikat zgodno ci – dokument wydany przez upowa nion  jednostk  badaj  (certyfikuj ), stwierdzaj cy zgodno
z kryteriami okre lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj  techniczn  dla badanego
materia u lub wyrobu.

Cz  czynna – przewód lub inny element przewodz cy, wchodz cy w sk ad instalacji elektrycznej lub urz dzenia, który w wa-
runkach normalnej pracy instalacji elektrycznej mo e by  pod napi ciem a nie spe nia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne
PE i PEN nie s  cz ci  czynn ).

Po czenia wyrównawcze – elektryczne po czenie cz ci przewodz cych dost pnych lub obcych w celu wyrównania poten-
cja u.

Kable i przewody – materia y s ce do dostarczania energii elektrycznej, sygna ów, impulsów elektrycznych w wybrane miej-
sce.

Osprz t instalacyjny do kabli i przewodów – zespó  materia ów dodatkowych, stosowanych przy uk adaniu przewodów, u a-
twiaj cy ich monta  oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczaj cy przed uszkodzeniami, wytyczaj cy trasy ci gów równoleg ych
przewodów itp.

Grupy materia ów stanowi cych osprz t instalacyjny do kabli i przewodów:
o przepusty kablowe i os ony kraw dzi,
o drabinki instalacyjne,
o koryta i korytka instalacyjne,
o kana y i listwy instalacyjne,
o rury instalacyjne,
o kana y pod ogowe,
o systemy mocuj ce,
o puszki elektroinstalacyjne,
o ko cówki kablowe, zaciski i konektory,
o pozosta y osprz t (oznaczniki przewodów, linki no ne i systemy naci gowe, d awice, z czki i szyny, zaciski ochronne

itp.).
Urz dzenia elektryczne – wszelkie urz dzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekszta cania,

przesy ania, rozdzia u lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej – urz dzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inn  form  energii ( wiat o,

ciep o, energi  mechaniczn  itp.).
Klasa ochronno ci – umowne oznaczenie, okre laj ce mo liwo ci ochronne urz dzenia, ze wzgl du na jego cechy budowy,

przy bezpo rednim dotyku.
Oprawa o wietleniowa (elektryczna) – kompletne urz dzenie s ce do przymocowania i po czenia z instalacj  elektryczn

jednego lub kilku róde wiat a, ochrony róde wiat a przed wp ywami zewn trznymi i ochrony rodowiska przed szkodliwym dzia aniem
ród a wiat a a tak e do uzyskania odpowiednich parametrów wietlnych (bry a fotometryczna, luminacja), u atwia w ciwe umiejscowie-

nie i bezpieczn  wymian róde wiat a, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi
 os ony lub elementy ukierunkowania róde wiat a w formie: klosza, odb nika, rastra, aba uru.

Stopie  ochrony IP – okre lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycz-
nej oraz przed przedostaniem si  cia  sta ych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a któr  zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód instalacji elektrycznej – zespó  elementów po czonych po rednio lub bezpo rednio ze ród em energii elektrycznej za
pomoc  chronionego przed przet eniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio po czonych przewodów elektrycznych. W
sk ad obwodu elektrycznego wchodz  przewody pod napi ciem, przewody ochronne oraz wszelkie urz dzenia zmieniaj ce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwi zane z danym punktem zasilania w energi  (zabezpieczeniem).

Przygotowanie pod a – zespó  czynno ci wykonywanych przed zamocowaniem osprz tu instalacyjnego, urz dzenia elek-
trycznego, odbiornika energii elektrycznej, uk adaniem kabli i przewodów maj cy na celu zapewnienie mo liwo ci ich zamocowania zgod-
nie z dokumentacj .
Do prac przygotowawczych tu zalicza si  nast puj ce grupy czynno ci:

o Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
o Kucie bruzd i wn k,
o Osadzanie ko ków w pod u, w tym ich wstrzeliwanie,
o Monta u uchwytów do rur i przewodów,
o Monta  konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wi zkowych, szynoprzewodów,
o Monta  korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
o Oczyszczenie pod a – przygotowanie do klejenia.

7.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.7.

7.5. Dokumentacja robót monta owych
Dokumentacj  robót monta owych elementów instalacji elektrycznej stanowi :
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o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (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 zamówie  publicznych), sporz dzone
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-u ytkowego (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 rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpie-
cze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),

o dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), kar-
ty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce stosowania wyrobów,

o protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z za czonymi protoko ami
z bada  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 pó niejszymi zmianami).

Monta  elementów instalacji elektrycznej nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót monta owych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s  ustaleniu po danego standardu wykonania

i okre lenia w ciwo ci i wymogów technicznych za onych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi za .
Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

o spe niania tych samych w ciwo ci technicznych,
o przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie

akceptacji projektanta).
Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Do wykonania i monta u instalacji, urz dze  elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych nale y sto-

sowa  przewody, kable, osprz t oraz aparatur  i urz dzenia elektryczne posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub jego upowa niony przedstawiciel:

o dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny zgodno ci,
o wyda  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy

opracowane przez Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn  (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotycz -
cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

o oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
o wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre lonym przez

Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,
o wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania

w obiekcie budowlanym, z indywidualn  dokumentacj  projektow , sporz dzon  przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnion .

Zastosowanie innych wyrobów, wy ej niewymienionych, jest mo liwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzgl dnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotycz cym monta u urz dze  elektroenergetycznych
w obiekcie budowlanym.

8.1. Rodzaje materia ów
Wszystkie materia y do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesie-

nia (normach, aprobatach technicznych).

8.1.1. Kable i przewody
Zaleca si , aby kable energetyczne uk adane w budynkach posiada y izolacj  wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i pow ok

ochronn .
Jako materia y przewodz ce mo na stosowa  mied  i aluminium, liczba : 1, 3, 4, 5. Napi cia znamionowe dla linii kablowych

0,6/1 kV, a przekroje : 16 do 1000 mm².
Przewody instalacyjne nale y stosowa  izolowane lub z izolacj  i pow ok  ochronn  do uk adania na sta e, w os onach lub bez,

klejonych do bezpo rednio do pod a lub uk adanych na linkach no nych, a tak e natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo  zale y
od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
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Napi cia znamionowe izolacji wynosz : 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zale no ci od wymogów, przekroje uk ada-
nych przewodów mog  wynosi  (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju mini-
malnego 1,5 mm².

Jako materia y przewodz ce mo na stosowa  mied  i aluminium, przy czym dla przekroju  do 10 mm² nale y stosowa  obo-
wi zkowo przewody miedziane.

8.1.2. Osprz t instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i os ony kraw dzi – w przypadku podzia u budynku na strefy po arowe, w miejscach przej cia kabli mi dzy

strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przej ciach przez cianki konstrukcji wsporczych nale y stosowa  przepusty ochronne.
Kable i przewody uk adane bezpo rednio na pod odze nale y chroni  poprzez stosowanie os on (rury instalacyjne, listwy pod ogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych ta m stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samono ne
stanowi  osprz t ró nych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalaj  na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale tak e
innego wyposa enia, dodatkowo atwo z nich budowa  skomplikowane ci gi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych ta m stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych
w formie prostej lub grzebieniowej o szeroko ci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaj  bogate zestawy elementów dodatko-
wych, u atwiaj cych uk adanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniaj ce utrudniony dost p do kabli i przewodów dla nieuprawnionych
osób. Systemy koryt metalowych posiadaj czniki ukowe, umo liwiaj ce p ynne uk adanie kabli sztywnych (np. o wi kszych przekrojach

).
Rury instalacyjne wraz z osprz tem (rozga zienia, tuleje, czniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe,

ównie stalowe – zasad  jest u ywanie materia ów o wytrzyma ci elektrycznej powy ej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie
podtrzymuj  p omienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie s  szkodliwe dla cz owieka. Rurowe instalacje wn -
trzowe powinny by  odporne na temperatur  otoczenia w zakresie od – 50C do + 600C, a ze wzgl du na wytrzyma , wymagaj  stoso-
wania rur z tworzyw sztucznych lekkich i rednich. Jednocze nie pod czenia silników i maszyn nara onych na uszkodzenia mechaniczne
nale y wykonywa  przy u yciu rur stalowych. Dobór rednicy rur instalacyjnych zale y od przekroju poprzecznego kabli i przewodów
wci ganych oraz ich ilo ci wci ganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mog  by  g adkie lub karbowane i jedno-
cze nie gi tkie lub sztywne; rednice typowych rur g adkich: od ø16 do ø63 mm (wi ksze dla kabli o du ych przekrojach  wg potrzeb do
200 mm2) natomiast rednice typowych rur karbowanych: od ø16 do ø54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mog  by

adkie lub karbowane – rednice typowych rur g adkich (sztywnych): od ø13 do ø42 mm, rednice typowych rur karbowanych gi tkich: od
ø7 do ø48 mm i sztywnych od ø16 do ø50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach pod ogowych stosuje
si  gi tkie os ony kablowe – spiralne, wykonane z ta my lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

8.1.3. Systemy mocuj ce przewody, kable, instalacje wi zkowe i osprz t
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymaj cym sta ym lub zaciskowym, wbijane

i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykr cane; stosowane g ównie z tworzyw sztucznych (nie-
które elementy mog  by  wykonane tak e z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielko ciach takich jak rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez
wciskanie lub przykr canie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mog  by  standardowe i do cian pustych, s  do monta u gniazd i czników instalacyjnych, wyst -
puj  jako cz ce, przelotowe, odga ne lub pod ogowe i sufitowe. Wykonane s  z materia ów o wytrzyma ci elektrycznej powy ej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj  p omienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszk  gazy nie s  szko-
dliwe dla cz owieka, jednocze nie zapewniaj  stopie  ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzale niony jest od systemu instalacyj-
nego. Ze wzgl du na system monta u – wyst puj  puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, pod ogowe. W zale no ci od
przeznaczenia puszki musz  spe nia  nast puj ce wymagania co do ich wielko ci: puszka sprz towa ø60 mm, sufitowa lub ko cowa ø60
mm lub 60x60 mm, rozga na lub przelotowa ø70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowej ciowa dla przewodów o przekroju y
do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do monta u gniazd i czników instalacyjnych powinny by  przystosowane do mocowania osprz tu
za pomoc  „pazurków” i / lub wkr tów.

Ko cówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materia ów dobrze przewodz cych pr d elektryczny jak aluminium, mied ,
mosi dz, montowane poprzez zaciskanie, skr canie lub lutowanie; ich zastosowanie u atwia pod czanie i umo liwia wielokrotne od cza-
nie i przy czanie przewodów do instalacji bez konieczno ci ka dorazowego przygotowania ko ców przewodu oraz umo liwia systemowe
izolowanie za pomoc  os on izolacyjnych.

Pozosta y osprz t – u atwia monta  i zwi ksza bezpiecze stwo obs ugi; wyró ni  mo na kilka grup materia ów: oznaczniki prze-
wodów, d awnice, z czki i szyny, zaciski ochronne itp.

8.1.4.  Sprz t instalacyjny
czniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkow  – wtynkowych. czni-

ki podtynkowe powinny by  przystosowane do instalowania w puszkach ø60 mm za pomoc  wkr tów lub „pazurków”. czniki natynkowe i
natynkow  - wtynkowe przygotowane s  do instalowania bezpo rednio na pod u ( cianie) za pomoc  wkr tów lub przyklejane.

Zaciski do czenia przewodów powinny umo liwia  wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0 ÷ 2,5 mm2. Obudowy czników po-
winny by  wykonane z materia ów niepalnych lub niepodtrzymuj cych p omienia.

Podstawowe dane techniczne:
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o napi cie znamionowe: 250V; 50 Hz,
o pr d znamionowy: do 10 A,
o stopie  ochrony w wykonaniu zwyk ym: minimum IP 2X,
o stopie  ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do monta u w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych.
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta  wyposa one w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach ø60 mm za
pomoc  wkr tów lub „pazurków”. Gniazda natynkowe i natynkow  - wtynkowe 1-fazowe powinny by  wyposa one w styk ochronny
i przystosowane do instalowania bezpo redniego na pod u za pomoc  wkr tów lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musz  by  przystosowane do 5-cio owych przewodów, w tym do pod czenia styku ochronnego
oraz neutralnego.

Zaciski do po czenia przewodów winny umo liwia  wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5 ÷ 10,0 mm2 w zale no ci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nale y wykona  z materia ów niepalnych lub niepodtrzymuj cych

omienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

o napi cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
o pr d znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
o pr d znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
o stopie  ochrony w wykonaniu zwyk ym: minimum IP 2X,
o stopie  ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

8.1.5. Sprz t o wietleniowy
Monta  opraw o wietleniowych nale y wykonywa  na podstawie projektu o wietlenia oraz dokumentacji technicznej opraw o wie-

tleniowych, zawieraj cych co najmniej:
o dobór opraw i róde wiat a,
o plan rozmieszczenia opraw,
o plan instalacji zasilaj cej oprawy,

Oprawy o wietleniowe nale y dobiera  z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb o wietleniowych pomieszczenia
i warunków rodowiskowych – wyst puj  w czterech klasach ochronno ci przed pora eniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty sufitowe i cienne powinny by  przystosowane do instalowania opraw o wietleniowych, przy czym przekrój przewodów
onych na sta e nie mo e by  mniejszy od 1 mm2 a napi cie izolacji nie mo e by  mniejsze od 750 V, je li przewody uk adane s  w

rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozosta ych przypadkach.

8.2. Warunki przyj cia na budow  materia ów do robót monta owych
Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

o  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej) SST-1,

o  w ciwie oznakowane i opakowane,
o spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
o producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastoso-

wania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie  karty katalogowe wyrobów lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych – wyrobów i materia ów nieznanego pochodzenia. Przyj cie materia ów
i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3. Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji
Wszystkie materia y pakowane powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz wymaga-

niami odpowiednich norm.
W szczególno ci kable i przewody nale y przechowywa  na b bnach (oznaczenie „B”) lub w kr kach (oznaczenie „K”), ko ce

przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem si  wilgoci do wewn trz i wyprowadza poza opakowanie dla u atwienia kontro-
li parametrów (ci , przekrój).

Pozosta y sprz t, osprz t i oprawy o wietleniowe wraz z osprz tem pomocniczym nale y przechowywa  w oryginalnych opako-
waniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie nale y chroni  przed wp ywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i zabezpieczone przed zawilgoce-
niem.

9. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako

wykonywanych robót.
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Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, ST, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do
pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

10. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
10.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako
wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

10.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10.3. Transport materia ów
Podczas transportu materia ów ze sk adu przyobiektowego na obiekt nale y zachowa  ostro no , aby nie uszkodzi  materia ów

do monta u. Minimalne temperatury dopuszczaj ce wykonywanie transportu wynosz  dla b bnów: – 15°C i – 5°C dla kr ków, ze wzgl -
du na mo liwo  uszkodzenia izolacji.

Nale y stosowa  dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych.

11. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
11.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót

1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:
o plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
o projekt organizacji budowy,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub kontraktem oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami ST i SST, PZJ, projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre lonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.

4.  Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga
tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

5.  Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach
sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST oraz SST, a tak e w normach i wytycznych.

6.  Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni  w czasie przez
niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wyko-
nawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  techniczn  i umow  oraz za jako  zastosowa-
nych materia ów i jako  wykonanych robót.

Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

11.2. Roboty demonta owe
Wykonawca ma obowi zek wykonania demonta u istniej cych instalacji elektrycznych, a w szczególno ci rozdzielnic elektrycz-

nych, opraw o wietleniowych, przewodów oraz osprz tu instalacyjnego. Prace demonta owe nale y wykonywa  w taki sposób, aby ele-
menty demontowanych urz dze  nie zosta y zniszczone.

Prace demonta owe nale y prowadzi  z zachowaniem szczególnej ostro no ci, po wy czeniu zasilania elektrycznego przebudo-
wywanego budynku. Potrzeby budowy nale y pokrywa  wy cznie z urz dze  rozdzielczych placu budowy. Zabrania si  u ywania dla
tego celu fragmentów istniej cych instalacji elektrycznych w budynku.

Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru ich przydatno ci do dalszego stoso-
wania nale y przekaza  protokolarnie Inwestorowi.

11.3. Monta  przewodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Zakres robót obejmuje:

o przemieszczenie w strefie monta owej,
o enie na miejscu monta u wg projektu,
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o wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta u osprz tu,
o roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w pod u, przekucia cian i stropów, osa-

dzenie przepustów, zdejmowanie przykry  kana ów instalacyjnych, wykonanie lepych otworów poprzez podkucie we
wn ce albo kucie r czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, cianach lub pod ach,

o osadzenie ko ków osadczych plastikowych oraz dybli, rub kotwi cych lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz
z zabetonowaniem,

o monta  na gotowym pod u elementów osprz tu instalacyjnego do monta u kabli i przewodów,
o uki z rur sztywnych nale y wykonywa  przy u yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uk adania.

Przy kszta towaniu uku sp aszczenie rury nie mo e by  wi ksze ni  15% wewn trznej rednicy rury. Najmniejsze do-
puszczalne promienie uku podane s  w tablicy poni ej.

Tabela 11-1 Najmniejsze dopuszczalne promienie uku

o czenie rur nale y wykona  za pomoc  przewidzianych do tego celu z czek (lub przez kielichowanie),
o puszki powinny by  osadzone na takiej g boko ci, aby ich górna (zewn trzna) kraw  po otynkowaniu ciany by a

zrównana (zlicowana) z tynkiem,
o przed zainstalowaniem nale y w puszce wyci  wymagan  liczb  otworów dostosowanych do rednicy wprowadza-

nych rur,
o koniec rury powinien wchodzi  do rodka puszki na g boko  do 5 mm,
o wci ganie do rur instalacyjnych i kana ów zakrytych drutu stalowego o rednicy 1,0 do 1,2 mm dla u atwienia wci ga-

nia kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST, uk adanie (monta )
kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegó owej) SST. W przypadku atwo ci wci gania kabli i przewodów, wci ganie drutu prowadz cego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody musz  by  u one swobodnie i nie mog  by  nara one na naci gi
i dodatkowe napr enia,

o oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST lub nor-
mami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznacza-
nie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycz-
nych),

o roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta u kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa cian i stro-
pów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta  przykry  kana ów instalacyjnych,

o przeprowadzenie prób i bada  zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

11.4. Monta  opraw o wietleniowych i sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowa  w ko cowej fazie robót, aby unikn  niepotrzebnych zniszcze  i zabrudze . Oprawy do stropu

montowa  wkr tami zabezpieczonymi antykorozyjnie na ko kach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprz tu instalacyjne-
go, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej montowanego na cianach.

Przed zamocowaniem opraw nale y sprawdzi  ich dzia anie oraz prawid owo  po cze . ród a wiat a i zap onniki do opraw
nale y zamontowa  po ca kowitym zainstalowaniu opraw.

Nale y zapewni  równomierne obci enie faz linii zasilaj cych przez odpowiednie przy czanie odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie puszek w cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia  niezb dn  wytrzyma  na wyci ganie

wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wy czniki nale y instalowa  w sposób niekoliduj cy z wyposa eniem pomieszczenia. W sanitariatach nale y

przestrzega  zasady poprawnego rozmieszczania sprz tu z uwzgl dnieniem przestrzeni ochronnych.
Po enie wy czników klawiszowych nale y przyjmowa  takie, aby w ca ym pomieszczeniu by o jednakowe. Gniazda wtykowe

ze stykiem ochronnym nale y instalowa  w takim po eniu, aby styk ten wyst powa  u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nale y pod cza  w taki sposób, aby przewód fazowy dochodzi  do lewego bie-

guna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny b cy  przewodu wielo owego powinien mie  izolacj  b  kombinacj  barwy zielonej i tej.
Typy opraw wykona  zgodnie z planami instalacji i schematami.

11.5. Instalacja po cze  wyrównawczych
Dla uziemienia urz dze  i przewodów, na których nie wyst puje trwale potencja  elektryczny, nale y wykona  instalacje po -

cze  wyrównawczych. Instalacja ta sk ada si  z po czenia wyrównawczego: g ównego (g ówna szyna wyrównawcza), miejscowego (do-
datkowego – dla cz ci przewodz cych, jednocze nie dost pnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównuj cym potencja y jest przewód
wyrównawczy.

rednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promie uku (mm) 190 190 250 250 350 450
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Po czenia wyrównawcze g ówne i miejscowe nale y wybra cz c przewody ochronne z cz ciami przewodz cymi innych in-
stalacji.

Po czenia wyrównawcze g ówne nale y wykona  na najni szej kondygnacji budynku.
Do g ównej szyny uziemiaj cej pod czy  rury ciep ej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzaj c je do wspólnego

punktu – g ównej szyny uziemiaj cej.
W przypadku niemo no ci dokonania po czenia bezpo redniego, pomi dzy elementami metalowymi, nale y stosowa  iskierni-

ki.

11.6. Kable nN
11.6.1.Wymagania ogólne
Szczegó y uk adania kabli wykona  nale y zgodnie z PN-90/E-06401 oraz N-SEP-E-004. Kable uk ada  nale y w ziemi na g boko ci

0,7 m (1,0 m) pod drogami, w warstwie piasku 2 x 0,1 m.
Przy skrzy owaniach trasy kabli z drogami i uzbrojeniem terenu kable uk ada  nale y w rurach DVK-110. Temperatura otoczenia i kabla

przy uk adaniu nie powinna by  ni sza ni :
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o pow oce metalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji ni  wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura uk adanego kabla - wg

ustale  wytwórcy. Zabrania si  podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia u onego kabla na dowolnie ma ym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez s siednie ród a cie-

a, np. ruroci g cieplny, nie powinien przekracza  5°C.
Po wykonaniu linii kablowej nale y pomierzy  rezystancj  izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napi ciu nie

mniejszym ni  2,5 kV, przy czym rezystancja nie mo e by  mniejsza ni  20 M /m. Zbli enia i odleg ci kabla od innych instalacji podano
w tablicy 14-2 oraz 14-3.

Tabela 11-2 Odleg ci mi dzy u onymi bezpo rednio w ziemi kablami nienale cymi do tej samej linii kablowej

Tabela 11-3 Odleg ci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych mi dzy u onymi bezpo rednio w ziemi od innych urz dze  pod-
ziemnych

Lp. Charakterystyka kabli krzy uj cych si  i zbli aj cych

Najmniejsza dopuszczalna
odleg  [cm]

Pionowa na skrzy o-
waniu

Pozioma przy zbli e-
niu

1. Kable elektroenergetyczne o napi ciu znamionowym do 1 kV z kablami o tym
samym napi ciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi 15 5*

2. Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urz dze  o wietlenio-
wych z kablami tego samego przeznaczenia. 5 mog  si  styka

3.
Kable elektroenergetyczne o napi ciu znamionowym do 1 kV z kablami elek-
troenergetycznymi o napi ciu znamionowym 1 kV NU 30 kV

15

25

4. Kable elektroenergetyczne o napi ciu znamionowym 1 kV NU 30 kV z
kablami z tego samego przedzia u napi  znamionowych

10

5. Kable ró nych u ytkowników 25

6. Mufy z mufami innych kabli Nie dopuszcza si Jak lp. 1  5

7. Kable elektroenergetyczne o napi ciu znamionowym wy szym ni  30 kV z
kablami z tego samego przedzia u napi  znamionowych 50 50

Dopuszcza si  stykanie ze sob  na ca ej d ugo ci kabli:
o sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
o sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przy czonymi do tego samego odbiornika,
o elektroenergetycznych jedno owych stanowi cych jedn  lini ,
o elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urz dze  o wietleniowych.
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Lp. Rodzaj urz dzenia podziemne-
go

Najmniejsza dopuszczalna odleg  [cm]

Kabli o napi ciu znamionowym
NU 30 kV

Kabli o napi ciu znamionowym
30 kV NU 110 kV

Pionowa na skrzy o-
waniu

Pozioma przy zbli e-
niu

Pionowa na skrzy o-
waniu

Pozioma przy zbli e-
niu

1.
Ruroci gi wodoci gowe, cie-
kowe, cieplne, gazowe z gazami
niepalnymi

25 + rednica ruro-
ci gu

25 + rednica ruro-
ci gu

50 + rednica ruro-
ci gu

50 + rednica ruro-
ci gu

2. Ruroci gi z gazami i cieczami
palnymi Uzgodni  z w cicielem ruroci gu, ale nie mniej ni  w lp. 1

3. Zbiorniki z gazami cieczami
palnymi

Nie mog  si  krzy o-
wa 200 Nie mog  si  krzy o-

wa
Uzgodni  z w cicie-
lem ruroci gu, ale nie

mniej ni  w 250

4.
Cz ci podziemne linii napo-
wietrznych (ustój, podpora,
odci ka)

Nie mog  si  krzy o-
wa 40 Nie mog  si  krzy o-

wa 100

5.
ciany budynków i inne budow-

le, np. przyczó ki, z wyj tkiem
wyszczególnionych w lp. 1, 2, 3,
4

Nie mog  si  krzy o-
wa 50* Nie mog  si  krzy o-

wa 100

6. Skrajna szyna trakcji

100 – mi dzy os on
kabla i stop  szyny;
50 – mi dzy os ona
kabla a dnem rowu
odwadniaj cego

250*

120 – mi dzy os on
kabla i stop  szyny;
80 – mi dzy os ona
kabla a dnem rowu
odwadniaj cego

250

7. Urz dzenia do ochrony budowli
od wy adowa  atmosferycznych Wg PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

* Dopuszcza si  zmniejszenie odleg ci podanych w tablicy 5.2 pod warunkiem zastosowania os on otaczaj cych i uzgodnienia odst p-
stwa z u ytkownikami obiektów

11.6.2.Roboty ziemne
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by  dobrana w zale no ci od g boko ci wykopu, ukszta towania terenu oraz ro-

dzaju gruntu.
Zasypanie nale y wykona  warstwami grubo ci od 15 do 20 cm i zag szcza  ubijakami r cznymi lub zag szczark  wibracyjn .

Wska nik zag szczenia gruntu powinien wynosi  0,95 wed ug BN-77/8931-12.
Wykopy pod linie kablowe nale y wykona  r cznie. Szeroko  rowu kablowego na dnie nie powinna by  mniejsza ni  0,4 m. Zmian kie-

runku rowu nale y wykona  po uku. Jednocze nie wymaga si , aby minimalny promie uków nie by  mniejszy ni  0,5 m dla kabli na napi cie
0,4 kV. G boko  rowu kablowego powinna by  taka, aby po uwzgl dnieniu ewentualnej warstwy piasku oraz rednicy kabla odleg  górnej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu by a nie niniejsza ni : 0,7 m w przypadku kabli o napi ciu 0,4 kV.

11.6.3.Monta  kabli w ziemi
Przy uk adaniu kabli promie  gi cia kabla nie powinien by  mniejszy od: 20 krotnej rednicy zewn trznej kabla dla kabli jedno owych o

izolacji polietylenowej i pow oce z PCV, 15 krotnej rednicy zewn trznej kabla dla kabli wielo owych. Kabla nie nale y uk ada , je eli tempera-
tura otoczenia i temperatura kabla jest ni sza ni  0°C w przypadku kabli o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych. W gruntach nie piaszczys-
tych kable nale y uk ada  na warstwie piasku o grubo ci 0,1 m i zasypa  warstw  piasku 0,1 m a pozosta  cz  wykopu nale y wype ni
gruntem rodzimym.
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Zaleca si  ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by  u one w rowie w jednej warstwie. Kable powinny by  u one w wykopie lini
falist  z zapasem nie mniejszym ni  1 % d ugo ci wykopu. Ka dy z krzy uj cych si  kabli z innymi kablami, nale y chroni  przed uszkodzeniem
w miejscu skrzy owania na d ugo ci 0,5 m, w obie strony os on  otaczaj . Ka  lini  kablow  nale y na ca ej d ugo ci oznakowa  za pomo-

 trwa ych oznaczników, nak adanych na kable oraz za pomoc  pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej, uk adanej nad kablem w
odleg ci 0,2 m.

Przed zasypaniem kabli nale y zg osi  je do przedsi biorstwa geodezyjnego celem wykonania inwentaryzacji. Do odbioru dostarczy
plany powykonawcze oraz komplet protoko ów z pomiarów kabli.

11.6.4.Monta  kabli w rurach umieszczonych w ziemi
boko  umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosi co najmniej: 0,7 m

przy uk adaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni i 1 m przy uk adaniu linii kablowej w cz ciach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu ko o-
wego. Rury nale y uk ada  ze spadkiem co najmniej 0,1%. Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur powinny by  uszczelnione
piank  poliuretanow .

11.6.5.Uk adanie przepustów kablowych
Przepusty kablowe nale y wykonywa  z rur PCW o rednicy wewn trznej nie mniejszej ni  110 mm dla kabli do 1 kV. Przepusty kablowe

nale y uk ada  w miejscach, gdzie kabel nara ony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepu cie powinien by  u ony tylko jeden
kabel.

boko  umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wyno-
si  co najmniej 0,7 m - w terenie bez nawierzchni i 1 m od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu ko owego.

11.6.6.Oznaczenie linii kablowych
Kable u one w gruncie powinny by  zaopatrzone na ca ej d ugo ci w trwa e oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w

odst pach nie wi kszych ni  10 m.
Na oznacznikach powinny znajdowa  si  trwa e napisy zawieraj ce:

o symbol i numer ewidencyjny linii,
o oznaczenie kabla,
o znak u ytkownika kabla,
o znak fazy (przy kablach jedno owych),
o rok u enia kabla.

12. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
12.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta owych bada  kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000.
Ponadto nale y wykona  sprawdzenia odbiorcze sk adaj ce si  z ogl dzin cz ciowych i ko cowych polegaj cych na kontroli:

o zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
o zgodno ci po cze  z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
o stanu kana ów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprz tu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu

i kompletno ci dokumentacji dotycz cej zastosowanych materia ów,
o sprawdzenie ci ci wszelkich przewodów wyst puj cych w danej instalacji,
o poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protoko em przez

wykonawc  monta u,
o poprawno ci wykonania monta u sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej,
o poprawno ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o wietleniowych,
o pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna by  mniejsza ni  50 M . Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz
z urz dzeniami nie powinna by  mniejsza ni  20 M . Pomiaru nale y dokona  miernikiem rezystancji instalacji o napi ciu 1 kV.

Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protokó y z przeprowadzonych bada  zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61:2000.

12.2. Rowy pod kable
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegaj  wymiary poprzeczne rowu i zgodno  ich tras z dokumentacj  geodezyjn .

Odchy ka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza  0,5 m dla gruntów rolnych i le nych oraz 0,3 m dla
gruntów zabudowanych, przy zachowaniu przepisów reguluj cych odleg  mi dzy poszczególnymi obiektami budowlanymi.

12.3. Uk adanie kabli
W czasie wykonywania i po zako czeniu robót kablowych nale y przeprowadzi  nast puj ce pomiary:



26

o boko ci zakopania kabla,
o grubo ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
o odleg ci folii ochronnej od kabla,
o stopnia zag szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nale y wykonywa  co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mog  by  uznane za dobre, je eli od-
biegaj  od za onych nie wi cej ni  o 10%.

12.4. Sprawdzenie ci ci 
Sprawdzenie ci ci  roboczych i powrotnych oraz zgodno ci faz nale y wykona  przy u yciu przyrz dów o napi ciu

nieprzekraczaj cym 24 V. Wynik sprawdzenia nale y uzna  za dodatni, je eli poszczególne y nie maj  przerw oraz je li po-
szczególne fazy na obu ko cach linii s  oznaczone identycznie.

12.5. Pomiar rezystancji izolacji kabli elektroenergetycznych
Pomiar nale y wykona  za pomoc  megaomomierza o napi ciu nie niniejszym ni  2,5 kV, dokonuj c odczytu po czasie

niezb dnym do ustalenia si  mierzonej warto ci. Wynik nale y uzna  za dodatni, je eli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
o 20 M /km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napi ciu znamiono-

wym do 1 kV,
o 0,75 dopuszczalnej warto ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.

12.6. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
Nale y dokona  pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Rezystancj  izolacji nale y zmierzy  mi dzy kolejny-

mi parami przewodów czynnych, oraz mi dzy ka dym przewodem czynnym a ziemi . Minimalne warto ci rezystancji izolacji po-
winna spe nia  warunki podane w poni szej tabeli:

Tabela 12-1 Minimalne warto ci rezystancji izolacji

Napi cie znamionowe obwodu (V) Napi cie probiercze pr du sta ego (V) Rezystancja izolacji (M )

SELV i FELVN6, gdy obwód jest zasilany z
transf. ochronnego (411.1.2.1) ochronnego
tak e spe nia wymagania 411.1.3.3

250  0,25

Do 500 V w cznie z wyj tkiem przypadków jw. 500  0,5

Powy ej 500 V 1000  1,0

Pomiary nale y wykona  pr dem sta ym, a przyrz d probierczy powinien umo liwia  zasilanie napi ciem probierczym poda-
nym w tablicy jak wy ej, przy obci eniu pr dem 1 mA.

12.7. Instalacja przeciwpora eniowa
Podczas wykonywania uziomów ta mowych nale y wykona  pomiary g boko ci u enia bednarki oraz sprawdzi  stan

po cze  spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi  stopie  zag szczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary g boko ci u enia
bednarki wykonywa  co l0 m, przy czym bednarka nie powinna by  zakopana p ycej ni  60 cm. Stopie  zag szczenia gruntu jak dla
wykopów pod fundamenty.

Po wykonaniu uziomów ochronnych nale y wykona  pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mog  by  gorsze od warto ci
podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji o wietleniowej nale y pomierzy  impedancje p tli zwarciowych dla
stwierdzenia szybkiego wy czania zasilania.

Wszystkie wyniki pomiarów nale y zamie ci  w protokole pomiarowym ochrony przeciwpora eniowej.

12.8. Monta  instalacji elektrycznych
Monta  instalacji powinien by  wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem w ciwych materia ów

i urz dze  zaleconych przez dokumentacj  projektow .
Parametry techniczne wyposa enia okre lone dla wyposa enia elektrycznego nie powinny si  pogorszy  podczas monta u. y

przewodów powinny by  oznaczone zgodnie z norm  IEC 446:1989.
Po czenia mi dzy ami przewodów oraz mi dzy ami i innym wyposa eniem powinny by  wykonane w taki sposób, aby by  za-

pewniony bezpieczny i pewny styk.
Elementy wyposa enia elektrycznego mog ce spowodowa  wzrost temperatury lub powstania uku elektrycznego powinny by

umieszczone lub os oni te tak, aby nie powsta o ryzyko zapalenia materia ów palnych. Je eli temperatura jakichkolwiek ods oni tych cz ci
wyposa enia mo e spowodowa  poparzenie ludzi, cz ci te nale y umie ci  lub os oni  tak, aby uniemo liwi  przypadkowy ich dotyk.
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12.9. Pomiar nat enia o wietlenia
Pomiary nale y wykonywa  po up ywie co najmniej 0,5 godziny od w czenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by  wy wiecone

minimum przez 100 godzin. Pomiary nale y wykonywa  przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów
mog cych zniekszta ci  przebieg pomiaru. Pomiarów nie nale y przeprowadza  podczas nocy ksi ycowych oraz w z ych warunkach atmosfe-
rycznych (mg a, nie yca, unosz cy si  kurz itp.).

Do pomiarów nale y u ywa  przyrz dów pomiarowych o zakresach zapewniaj cych przy ka dym pomiarze odchylenia nie mniejsze
od 30% ca ej skali na danym zakresie. Pomiary nat enia o wietlenia nale y wykonywa  za pomoc  luksomierza wyposa onego w urz dzenie
do korekcji k towej, a odbiornik fotoelektryczny luksomierza nale y na wietla  mierzonym nat eniem o wietlenia do czasu ustabilizowania wska-
za , (co najmniej 5 min.). Podczas pomiarów osoba wykonuj ca pomiary nie powinna zaciemnia  odbiornika fotoelektrycznego.

12.10. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalaj cych wyników pomiarów i bada  wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy,

Inspektor nadzoru mo e wyrazi  zgod  na niewykonywanie bada  po wykonaniu robót.

12.11. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty niespe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan

odrzucone. Je li materia y niespe niaj ce wymaga  zosta y wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonaw-
ca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru mo e uzna  wad  za niemaj  zasadniczego wp ywu na jako  funk-
cjonowania instalacji i ustali  zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .

13. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4.

13.1. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta owych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje si  z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary odpowiadaj ce zawartym w dokumentacji

i tak:
o dla osprz tu monta owego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
o dla kabli i przewodów: m,
o dla sprz tu cznikowego: szt., kpl.,
o dla opraw o wietleniowych: szt., kpl.,
o dla urz dze  i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

W szczególno ci mo na przyj  zasady podane w katalogach zawieraj cych jednostkowe nak ady rzeczowe dla odpowiednich
robót.

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

14.1. Warunki odbioru instalacji i urz dze  zasilaj cych
14.1.1.Odbiór mi dzyoperacyjny
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych wp yw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.:

o przygotowanie pod a do monta u kabli i przewodów, czników, gniazd, opraw o wietleniowych, urz dze
i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprz tu,

o instalacja, której pe ne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran e lub odwrotnie, gdy prace
innych bran  wymagaj  zako czenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

14.1.2.Odbiór cz ciowy
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze , które ulegaj  zakryciu (np.

wszelkie roboty zanikaj ce), uniemo liwiaj c ocen  prawid owo ci ich wykonania po ca kowitym uko czeniu prac.
Podczas odbioru nale y sprawdzi  prawid owo  monta u oraz zgodno  z obowi zuj cymi przepisami i projektem wydzielonych

instalacji wtynkowych i podtynkowych.

14.1.3.Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót elek-

trycznych przed przekazaniem u ytkownikowi urz dze  zasilaj cych.
Parametry bada  oraz sposób przeprowadzenia bada  s  okre lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000.
Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru ko cowego.
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15. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6.

15.1. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji elektrycznych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i

ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na podsta-

wie:
o okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez zamawiaj -

cego lub
o ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
o ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty instalacyjne

uwzgl dniaj  równie :
o przygotowanie stanowiska roboczego,
o dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
o obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na wysoko-

ci do 4 m, (je li taka konieczno  wyst puje),
o usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,
o uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
o usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegó owej,
o likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania robót na
wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog  by  uwzgl dnione w tych
cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u, demonta u i pracy rusztowa  koniecznych do
wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali  w postanowieniach pkt. 18 specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST
robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

C. MONTA  ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
SST-2

16. CZ  OGÓLNA SST-2
16.1. Przedmiot SST-2

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegó owej (SST-2) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi -
zanych z prefabrykacj  i monta em rozdzielnic elektrycznych niskiego, stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownic-
twa in ynieryjnego.

16.2. Przedmiot i zakres robót obj tych SST-2
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej szczegó owej (SST-2) dotycz  zasad wykonywania robót zwi zanych

z prefabrykacj  i monta em rozdzielnic elektrycznych dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa in ynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:

o kompletacj  wszystkich materia ów i urz dze  potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
o wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczególno ci ro-

boty lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz monta u wyposa enia rozdzielnicy,
o zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urz dze  rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z dokumen-

tacj  techniczn ,
o dokonaniem wszelkich po cze  instalacyjnych, szyn zbiorczych wewn trznych przy u yciu materia ów oraz rodków

wg dokumentacji technicznej,
o wykonaniem wewn trznych po cze  ochronnych oraz po cze  ochronnych konstrukcji pomi dzy poszczególnymi

segmentami rozdzielnicy oraz z szyn  uziemiaj  obiektu,
o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów rozdzielnicy zawartych w do-

kumentacji,
o przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi prefabrykat do monta u,

jako element instalacji elektrycznej,
o opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
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o monta em rozdzielnicy w miejscu okre lonym w dokumentacji technicznej,
o przeprowadzeniem wymaganych prób, bada  i pomiarów ze sporz dzeniem protoko ów kwalifikuj cych rozdzielnic

(prefabrykat) do eksploatacji.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót

o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej

16.3. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej szczegó owej (SST-2) s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre le-

niami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a tak e podanymi poni ej:
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespó  aparatury odpowiednio dobranej i po czonej w bloki funkcjonalne (pola), s cy

do zasilania, zabezpieczania urz dze  elektrycznych przed skutkami zwar  i przeci , realizacji wyznaczonych zada  danego pola oraz
kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowi ca wraz z obudow  (obudowami) rozdzielnic , w zale no ci od potrzeb
mo e spe nia  nast puj ce funkcje: zmiany napi cia instalacji, czeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnaliza-
cyjne i alarmowe.

Klasa ochronno ci – umowne oznaczenie, okre laj ce mo liwo ci ochronne urz dzenia, ze wzgl du na jego cechy budowy,
przy bezpo rednim dotyku.

Stopie  ochrony obudowy IP – okre lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów wyposa-
enia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si  cia  sta ych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a któr  zapewnia odpowiednia

obudowa.
Wyposa enie rozdzielnicy elektrycznej – zespó  aparatury i systemów po cze  wewn trznych potrzebnych do realizacji

wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwód instalacji elektrycznej – zespó  elementów po czonych po rednio lub bezpo rednio ze ród em energii elektrycznej za

pomoc  chronionego przed przet eniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio po czonych przewodów elektrycznych. W
sk ad obwodu elektrycznego wchodz  przewody pod napi ciem, przewody ochronne oraz wszelkie urz dzenia zmieniaj ce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwi zane danym punktem zasilania w energi  (zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodno ci – o wiadczenie producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela stwierdzaj ce, na jego wy czn
odpowiedzialno , e wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowan  specyfikacj  techniczn , a w przypadku braku takiej z Polsk
Norm  wyrobu, niemaj  statusu normy wycofanej lub aprobat  techniczn .

16.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.7.

16.5. Dokumentacja robót monta owych i prefabrykacyjnych
Dokumentacj  robót monta owych i prefabrykacyjnych stanowi :

o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie  publicznych), sporz dzone
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

o dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpie-
cze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),

o dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), kar-
ty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce stosowania wyrobów,

o protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z za czonymi protoko ami
z bada  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 pó niejszymi zmianami).

Prefabrykacj  i monta  rozdzielnic nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji technicz-
nej wykonania i odbioru robót monta owych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

17. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s  ustaleniu po danego standardu wykonania

i okre lenia w ciwo ci i wymogów technicznych za onych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi za .
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Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
o spe niania tych samych w ciwo ci technicznych,
o przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie

akceptacji projektanta).
Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2.
Do wykonania i monta u instalacji i urz dze  elektrycznych w obiektach budowlanych nale y stosowa  przewody, kable, osprz t

oraz aparatur  i urz dzenia elektryczne posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub jego upowa niony przedstawiciel:

o dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny zgodno ci,
o wyda  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy

opracowane przez Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn  (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotycz -
cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

o oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
o wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre lonym przez

Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,
o wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania

w obiekcie budowlanym, z indywidualn  dokumentacj  projektow , sporz dzon  przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnion .

17.1. Rodzaje materia ów
Wszystkie materia y do prefabrykacji i monta u rozdzielnic powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odnie-

sienia (normach, aprobatach technicznych).

17.1.1. Obudowy
Obudowy stanowi  element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie s  elementem instalacji elek-

trycznej); spe niaj  rol  zabezpieczaj  przed dotykiem elementów pod napi ciem, s  elementem cz cym podzespo y rozdzielnicy,
chroni  przed przedostawaniem si  do wewn trz cia  obcych (stopie  ochrony obudowy IP), poprzez monta  wyposa enia dodatkowego
umo liwiaj  prawid owe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniaj cych si  warunkach zewn trznych i przy ró nym obci eniu, podnosz
estetyk  instalacji elektrycznych, umo liwiaj  prawid owy monta .

Nale y przestrzega  stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane s  jako marka referencyjna.
Wykonuj cy prefabrykacj  powinien sprawdzi  czy poszczególne elementy obudowy (lub ca a obudowa) posiadaj  certyfikat

zgodno ci lub aprobat  techniczn  b  nadan  przez wytwórc  deklaracj  zgodno ci. Wymagania ogólne dotycz ce pustych obudów
rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych podane s  w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposa ania w zaprojektowane urz dzenia lub prefabrykaty sk adowe,
musz  zosta  zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotycz ce metod czenia obudów w zestawy, sposobu mon-
towania lub usuwania cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materia ów z cznych i uszczelniaj cych obudowy sk ado-
we. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa  zgodnie z instrukcj  producenta obudów. Nale y stosowa  wszel-
kie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzuj ce porz dek wewn trz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, ma-
skownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa  odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyró nia  si  odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

17.1.2. Wyposa enie wewn trzne rozdzielnic
Sk ad zestawu elementów wewn trznych rozdzielnicy okre la projekt, jednocze nie wykonuj cy prefabrykacj  powinien sprawdzi

czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposa enia wewn trznego posiadaj  nadany przez wytwórc  certyfikat zgodno ci lub aprobat
techniczn  b  deklaracj  zgodno ci.

Nale y przestrzega  stosowania tylko takich zamienników elementów wewn trznych rozdzielnicy, które wymieniane s  jako marka
referencyjna.

Osprz t ten nale y montowa  do obudowy za pomoc : p yty monta owej lub p yty zabudowy, szyn lub belek no nych zunifikowa-
nych lub zaprojektowanych, pó ek i szuflad.

Po czenia wewn trzne elementów nale y wykonywa  za pomoc : szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków
przy czeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju y do 2,5 (4) mm2 nale y pocynowa , natomiast na przewody powy ej 4 mm2

nale y montowa  ko cówki kablowe wg instrukcji producenta.
Dla rozdzielnic teleinformatycznych nale y u ywa  elementów przy czeniowych prefabrykowanych jak kable czteroparowe, kro-

sowe, wiat owody krosowe, pigtaile i patchkordy o okre lonych d ugo ciach.

17.1.3. Elementy mocuj ce rozdzielnice
Wykonuj cy monta  rozdzielnicy lub ka dego z jej segmentów powinien sprawdzi  czy wszystkie zaprojektowane elementy mocu-

ce posiadaj  nadany przez wytwórc  certyfikat zgodno ci lub aprobat  techniczn  b  deklaracj  zgodno ci.
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Podstawowe sposoby monta u:
o zabetonowanie w pod u lub cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
o osadzenie w pod u przy u yciu ko ków kotwi cych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane

w obudowie),
o przykr cenie za pomoc  materia ów z cznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

17.1.4. Warunki przyj cia na budow  wyrobów do robót monta owych i prefabrykacji rozdzielnic
Wyroby do robót monta owych i prefabrykacji rozdzielnic mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

o  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej) SST-2,

o  w ciwie oznakowane i opakowane,
o spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
o producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastoso-

wania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie  karty katalogowe wyrobów lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych i prefabrykacji – wyrobów i materia ów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

17.1.5. Warunki przechowywania wyrobów do monta u i prefabrykacji rozdzielnic
Wszystkie materia y i prefabrykaty pakowane powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i zabezpieczone przed zawilgoce-

niem.

18. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

19. TRANSPORT MATERIA ÓW
Podczas transportu na budow  z miejsca sk adowania po prefabrykacji nale y zachowa  ostro no , aby nie uszkodzi  zamon-

towanych elementów wewn trznych.
Du e rozdzielnice nale y przygotowa  do transportu dziel c na elementy o wadze umo liwiaj cej atwe dostarczenie na miejsce

zabudowywania. Stosowa  opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych.

20. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  techniczn  i umow  oraz za jako  zastosowa-

nych materia ów i jako  wykonanych robót.
Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

20.1. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si  w oparciu o projekt techniczny, uwzgl dniaj cy wymagania stawiane

wyrobowi. Do najwa niejszych wymogów nale : stopie  ochrony, ilo  wolnego miejsca do monta u, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia)
typ rozdzielnicy, dane dotycz ce sieci zasilaj cej, miejsce zasilania i odp ywów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposa enia. W oparciu
o powy sze dane nale y sporz dzi  schemat ideowy, który zwykle jest za cznikiem do dokumentacji.

Nast pnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposa enia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z Inspektorem Nadzoru lub
technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mo na pomin .

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy nale y dokona  mocowania i po cze  apa-
ratów i urz dze  wg zalece  producentów.

Przy skomplikowanych uk adach wyposa enia nale y sporz dzi  kart  technologiczn  dla prefabrykacji, stanowi ona za cznik
do protokó u zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgl dnia  wszelkie wytyczne projektanta, co do wymaganych cech obudowy,
a w szczególno ci:

o stopie  ochronno ci,
o typ rozdzielnicy ze wzgl du na sposób monta u: wolnostoj ca, przy cienna, na cienna, wn kowa
o typ rozdzielnicy ze wzgl du na napi cie robocze: redniego napi cia, niskiego napi cia, s abopr dowa,
o sposób zabezpieczenia przed dost pem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymaga  normy PN-EN 60439-

3:2004,
o kompletno  monta u wyposa enia dodatkowego,
o kompletno  i prawid owo  opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajduj ce si  wewn trz

i na zewn trz rozdzielnicy,



32

o oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by  wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy
drukarki i nie powinno zakrywa  danych technicznych aparatów i osprz tu,

o w ka dej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowa  si  kiesze  przeznaczona na rysunek schematu
rozdzielnicy.

Ze wzgl du na funkcje, jak  spe niaj , mo na wyró ni  rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mog  by  wykonane jako:
ówne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pi trowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgl du na sposób monta u rozró nia si  nast puj ce typy:
o wolnostoj ce,
o przy cienne,
o wisz ce (na cienne),
o wn kowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spe nia  wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z mi dzynarodow  IEC-439-1). Wymagane jest
wiadectwo bada  dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spe nia  wymogi norm PN-EN 60439-
4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodost pnych musi spe nia  wymogi normy PN-EN
60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by  wyposa ona w maskownic  z tworzywa sztucznego, chroni  przed skutkami napi cia
dotykowego, je li wyst puje mo liwo  kontaktu bezpo redniego z elementami pod napi ciem.

Wszystkie konstrukcje przy cienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia  dost p do kompletu elementów wykonawczych od
frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nale y przewidzie  rozwi zanie pozwalaj ce na ewentualn  rozbudow  uk adu,
bez konieczno ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca oka e si
niewystarczaj ca).

Sposób rozmieszczenia montowanego wewn trz wyposa enia powinien uwzgl dnia  zasad  jednorodno ci w ramach wydzielo-
nego segmentu rozdzielnicy oraz równomierno ci rozk adu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by  wykonane minimum w II klasie
ochronno ci.

W pomieszczeniach rozdzielnic NN i rozdzielnic pi trowych nale y przewidzie  dywaniki izolacyjne, stanowi ce standardowe ich
wyposa enie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowa  si  szyld z nazw  rozdzielnicy zgodn  z nazw  rozdzielnicy ze schema-
tu g ównego zasilania budynku. Szyld winien by  przymocowany w sposób trwa y.

20.2. Monta  rozdzielnic elektrycznych
Zakres robót obejmuje:

o przemieszczenie w strefie monta owej,
o rozpakowanie,
o ustawienie na miejscu monta u wg projektu,
o wyznaczenie miejsca zainstalowania,
o trasowanie,
o wykonanie lepych otworów poprzez podkucie we wn ce albo kucie r czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne

otworów w sufitach, cianach lub pod ach,
o osadzenie ko ków osadczych plastikowych oraz dybli, rub kotwi cych lub wsporników wraz z zabetonowaniem,
o monta  wraz z regulacj  mechaniczn  elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, po-

krywy),
o pod czenie uziemienia,
o sprawdzenie prawid owo ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczególno ci zachowania minimalnych szeroko ci

przej  i dróg ewakuacyjnych,
o sprawdzenie prawid owo ci dzia ania po zamontowaniu,
o przeprowadzenie prób i bada .

Przy pod czaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nale y pami ta , aby wszystkie kable odp ywowe wyposa  w szyldy
z adresami, warunek ten jest szczególnie wa ny przy du ej ilo ci kabli odp ywowych.

21. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta owych bada  rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000.
Ponadto nale y wykona  sprawdzenia odbiorcze sk adaj ce si  z ogl dzin cz ciowych i ko cowych polegaj cych na kontroli:

o zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
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o zgodno ci po cze  z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,
o napisów informacyjno-ostrzegawczych,
o dzia ania przyrz dów kontrolno-pomiarowych i rejestruj cych (liczniki energii elektrycznej),
o dzia ania sygnalizacji stanu po enia czników,
o stanu i gotowo ci ruchowej aparatury i nap dów czników,
o stanu zewn trznego g owic kablowych,
o stanu kana ów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,
o stanu ochrony przeciwpora eniowej,
o stanu urz dze  wentylacyjnych – ch odzenie rozdzielnicy,
o schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,
o stanu i kompletno ci dokumentacji eksploatacyjnej,
o sprawdzenie ci ci przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,
o poprawno ci wykonania po cze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protoko em przez wykonawc

monta u.
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna by  mniejsza ni  50 M . Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz

z urz dzeniami nie powinna by  mniejsza ni  20 M . Pomiaru nale y dokona  miernikiem rezystancji instalacji o napi ciu 1 kV.
Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protokó y z przeprowadzonych bada  zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-

IEC 60364-6-61:2000.

21.1. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty niespe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan

odrzucone. Je li materia y, urz dzenia i aparaty niespe niaj ce wymaga  zosta y wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za niemaj  zasadniczego wp ywu na jako  funk-
cjonowania urz dzenia (aparatu itp.) i ustali  zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .

22. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne, pkt 4.

22.1. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta owych i prefabrykacji
Obmiaru robót dokonuje si  z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary odpowiadaj ce zawartym w dokumentacji

i tak:
o dla rozdzielnicy: szt., kpl.,
o dla osprz tu monta owego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
o dla aparatów monta owych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
o dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl.

W szczególno ci mo na przyj  zasady podane w katalogach zawieraj cych jednostkowe nak ady rzeczowe dla odpowiednich
robót.

23. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5.

23.1. Warunki odbioru instalacji i urz dze  zasilaj cych
23.1.1.Odbiór mi dzyoperacyjny
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych wp yw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu podlegaj  m.in.:

o wykonanie i monta  konstrukcji,
o ustawienie na stanowiskach aparatów, urz dze , d awików, baterii kondensatorów

z przynale  do stosowania aparatur ,
o ustawienie tablic sterowniczych i przeka nikowych w nastawni,
o ustawienie rozdzielnicy,
o obwody zewn trzne g ówne i pomocnicze,
o instalacje o wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

23.1.2.Odbiór cz ciowy
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze , które ulegaj  zakryciu,

uniemo liwiaj c ocen  prawid owo ci ich wykonania po ca kowitym uko czeniu prac.
Podczas odbioru nale y sprawdzi  prawid owo  monta u oraz zgodno  z obowi zuj cymi przepisami i projektem:
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o instalacji wtynkowych i podtynkowych,
o sieci uziemiaj cej, kablowej i odwadniaj cej uk adanej bezpo rednio w ziemi,
o fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach.

23.1.3.Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót elek-

trycznych przed przekazaniem u ytkownikowi urz dze  zasilaj cych.
Zakres bada  obejmuje sprawdzenie:

o izolacji torów g ównych,
o izolacji torów pomocniczych,
o dzia ania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,
o dzia ania mechanicznego czników, blokad itp.,
o instalacji ochronnej.

Parametry bada  oraz sposób przeprowadzenia bada  s  okre lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Badania napi ciem probierczym wykonuje si  tylko jeden raz. Je eli producent dostarczy  protokó  z tych bada , rozdzielnice SN
sprawdza si  napi ciem obni onym do 75% napi cia probierczego, a rozdzielnice o napi ciu do 1 kV – induktorem, sprawdzaj c tylko
rezystancj  izolacji.

Badania dzia ania obwodów pomocniczych polegaj  na sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania uk adów zabezpiecze , sterowa-
nia, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego za czania rezerwy. Badania nale y przeprowadzi  wed ug programu, który powinien
by  cz ci  dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania dzia ania mechanicznego czników, blokad itp. wykonuje si  na nap dach czników oraz zwi zanych z nimi blokadach
mechanicznych. Nale y wykona  5 normalnych cykli roboczych (zamkni cie – otwarcie) ka dego cznika.

W rozdzielnicach dwucz onowych nale y wykona  5 cykli przestawie  ka dego cz onu ruchomego – od stanu pracy do stanu
spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.

czniki steruj ce wyposa eniem cz onu nale y zamyka  i otwiera  w stanie pracy i w stanie próby. W trakcie próby trzeba tak e
sprawdzi  prawid owe dzia anie blokad tego cz onu.

Badania nale y przeprowadzi  wed ug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru ko cowego.

24. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6.

24.1. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych i prefabrykacyjnych rozdzielnic mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakre-

su robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na podsta-

wie:
o okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez zamawiaj -

cego lub
o ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, monta u i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty ww. uwzgl dniaj :
o przygotowanie stanowiska roboczego,
o dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
o obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na wysoko-

ci do 4 m, (je li taka konieczno  wyst puje),
o usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,
o uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
o usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegó owej,
o likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania robót na
wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog  by  uwzgl dnione w tych
cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u, demonta u i pracy rusztowa  koniecznych do
wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali  w postanowieniach pkt. 27 specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST-2
monta  rozdzielnicy elektrycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.
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D. ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ
SST-3

25. CZ  OGÓLNA SST-3
25.1. Przedmiot SST-3

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegó owej (SST-3) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z uk adaniem i monta em elementów instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa in ynieryjnego.

25.2. Przedmiot i zakres robót obj tych SST-3
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej szczegó owej (SST-3) dotycz  zasad wykonywania i odbioru robót

zwi zanych z:
o wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemie
o monta em osprz tu i urz dze  piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem pod a i robotami towarzysz cymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa in ynieryjnego. SST
dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:

o kompletacj  wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
o wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci roboty murarskie, lusar-

sko-spawalnicze a tak e tzw. „polepszania gruntu” i pogr ania elementów uziemie  itp.),
o eniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj  techniczn ,
o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów wskazanych w dokumentacji,
o przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi montowany element in-

stalacji odgromowej, uziemienia lub po cze  wyrównawczych.

25.3. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej szczegó owej (SST-3) s  zgodne z odpowiednimi normami oraz

okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a tak e podanymi poni ej:
Cz  dost pna – przewodz ca cz  urz dzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, b ca w zasi gu r ki ze

stanowiska dost pnego (tj. takiego, na którym cz owiek o przeci tnej sprawno ci fizycznej mo e si  znale  bez korzystania ze rodków
pomocniczych np. drabiny, s upo azów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napi ciem, jednak mo e si  pod nim znale  w
momencie zak ócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub uk adu
pracy urz dzenia np. zwarcia, wyniesienia potencja u, uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone – zamykana przestrze  lub miejsce eksploatacji instalacji lub urz dze , do którego dost p posiadaj
jedynie osoby upowa nione.

Napi cie dotykowe Ud ród owe przy dotyku) – napi cie pojawiaj ce si  przy zwarciu doziemnym pomi dzy przewodz
cz ci , która mo e by  (nie jest) dotkni ta przez cz owieka a miejscem na ziemi, na którym znajduj  si  stopy.

Os ona izolacyjna – os ona wykonana w celu uniemo liwienia dotkni cia elementów w cz ci dost pnej, na których mo e si
pojawi  niebezpieczne napi cie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia – miejsce w którym pr d uziemienia nie powoduje zauwa alnej ró nicy potencja ów pomi dzy dwoma
dowolnymi punktami.

Przewód uziemiaj cy – przewodnik cz cy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemi  lub izolowany od ziemi
i wody, je li si  w tym rodowisku znajduje.

Sie  skompensowana – sie  elektroenergetyczna posiadaj ca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opór
indukcyjny (reaktancj  kompensuj  sk adow  pojemno ciow  jednofazowego pr du zwarcia z ziemi ).

Uziemienie – zespó rodków i urz dze  s cych po czeniu przewodz cej cz ci z ziemi  poprzez odpowiedni  instalacj .
Mo e wyst powa  jako uziemienie:

– ochronne (nie nale ce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
lub
– robocze (nale ce do obwodu elektrycznego, zapewniaj ce normaln  prac ).

Uziemienie robocze mo na wykona  jako bezpo rednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie mo na
jego stosowa  w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napi cia
bezpiecznego SELV (pr d przemienny: do 50 V (12 V dla wody) i 15-100 Hz; pr d sta y 120 V (30 V dla wody)).
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Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio du ej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego
po czenia elektrycznego.

Mo e wyst powa  jako:
– naturalny (wykonany w innym celu, a u ywany do uziemienia),
– sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
– steruj cy (wykonany w celu kszta towania zadanego rozk adu potencja ów).

Jako podstaw  przyjmuje si  wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku mo liwo ci lub nieop acalno ci ich
zastosowania, wykonuje si  uziomy sztuczne.

Materia y stosowane na uziomy sztuczne:
– Stal ocynkowana na gor co oraz pokryta miedzi  galwanicznie lub platerowana
– Mied  go a a tak e pokryta cyn  lub ocynkowana

Zwody – górna cz  urz dzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgl dów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si  metalowe lub elbetowe elementy

dachu (szczególnie te, które wystaj  ponad dach).
Rodzaje zwodów:

– Zwody naturalne – zewn trzne lub wewn trzne metalowe pokrycia i konstrukcje no ne dachów, a ich zastosowanie dotyczy
wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody
naturalne jest mo liwe je li spe nione s  dodatkowe warunki:

1. grubo  blachy elementu musi by  wi ksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mog  przedosta  si  do wn trza budynku,

– Zwody sztuczne – wykonywane w przypadku braku mo liwo ci zastosowania elementów dachu jako zwody naturalne, ze wzgl du na
konstrukcj  dachu lub konieczno ci spe nienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpo rednio na obiekcie okre la si  jako
nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si  izolowanym. Rozró nia si  zwody poziome (niskie,
podwy szone i wysokie) i pionowe. Ochron  odgromow  z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwy szonych nazwano
ochron  klatkow , natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochron  strefow . Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysoko ci monta u zwodów, aby ca y chroniony obiekt znalaz  si  w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwód i jego k t ochronny).

Przygotowanie pod a – zespó  czynno ci wykonywanych przed uk adaniem zwodów lub elementów instalacji uziemienia,
maj cy na celu zapewnienie mo liwo ci u enia instalacji zgodnie z dokumentacj . Zalicza si  tu nast puj ce grupy czynno ci:

o wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
o kucie bruzd,
o osadzanie ko ków w pod u, w tym ich wstrzeliwanie,
o osadzanie klocków w pod u lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
o monta  uchwytów i zacisków drutu, ta my, bednarki a tak e elementów, które maj  by  chronione np. cz ci metalowe

instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.
Ochrona wewn trzna – zespó  dzia  i urz dze  zapewniaj cy bezpiecze stwo i ochron  przed skutkami wy adowa

piorunowych, ludziom znajduj cym si  w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urz dze
i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odst pów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych rodków ochrony.

25.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.7.

25.5. Dokumentacja robót monta owych
Dokumentacj  robót monta owych elementów instalacji elektrycznej stanowi :

o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (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 zamówie  publicznych), sporz dzone
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-u ytkowego (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 rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpie-
cze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),
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o dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), kar-
ty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce stosowania wyrobów,

o protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z za czonymi protoko ami
z bada  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 pó niejszymi zmianami).

Monta  elementów instalacji elektrycznej nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót monta owych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

26. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s  ustaleniu po danego standardu wykonania i

okre lenia w ciwo ci i wymogów technicznych za onych w dokumentacji projektowej.
Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

o spe niania tych samych w ciwo ci technicznych,
o przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie

akceptacji projektanta).

26.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania
Do wykonania i monta u instalacji, urz dze  elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych nale y

stosowa  przewody, kable, osprz t oraz aparatur  i urz dzenia elektryczne posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub jego upowa niony przedstawiciel:

o dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny zgodno ci,
o wyda  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy

opracowane przez Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn  (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotycz -
cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

o oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
o wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre lonym przez

Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,
o wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania

w obiekcie budowlanym, z indywidualn  dokumentacj  projektow , sporz dzon  przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnion .

Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzgl dnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotycz cym monta u urz dze  elektroenergetycznych
w obiekcie budowlanym.

26.2. Rodzaje materia ów
Wszystkie materia y do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada  wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

26.2.1.Zwody oraz przewody odprowadzaj ce
Zaleca si , aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej by y dobierane, w zale no ci od rodzaju materia u

i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024.
Dla masztów o wietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska projektuje si  systemy uziomowe wykonane z bednarki stalo-

wej ocynkowanej FeZn 25x4. Tworz  one w ich rejonie uk ady ekwipotencjalizuj ce i wysterowuj ce potencja  na powierzchni ziemi. Uk a-
dy uziomowe wykona  z u onych koncentrycznie w stosunku do masztu oddalonych od siebie o 1 m i wykonanych z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 25x4 kolistych uziomów otokowych. Uziomy zag bia  w miar  oddalania si  od rodka uk adu poczynaj c od g boko-
ci 0,6 m a ko cz c na 1,4 m. Ostatni uziom oddalony b dzie od osi masztu na oko o 5,0 m.

Poszczególne kr gi po czy  w sposób trwa y galwanicznie np. za pomoc  zacisków krzy owych, zabezpieczonych przed koro-
zj , biegn cymi ku rodkowi okr gu prostymi odcinkami p askownika FeZn 25x4.

Roboty zwi zane z realizacj  systemu uziomów instalacji odgromowej nale y wykona , z uwagi na ich lokalizacj  pod docelo-
wymi nawierzchniami boisk, przed rozpocz ciem robót niwelacyjnych. Z uwagi na wyst puj ce zbli enia pomi dzy masztami o wietlenio-
wymi i metalowymi elementami ogrodze  nale y wykona  pomi dzy nimi, za pomoc  p askownika FeZn 25x4, po czenia wyrównawcze.

czenie p askownika z metalowymi elementami wyposa enia obiektu wykona  za pomoc  zacisków i obejm.
Pojedyncze elementy uziomowe i cz ce uk ada  na g boko ci nie mniejszej ni  0,5 m. Roboty ziemne z uwagi na infrastruktu-

 i drzewa wykonywa  r cznie.
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Wszelkie wytyczne, w tym klasyfikacja obiektów oraz wybór poziomu ochrony dla urz dze  piorunochronnych zawiera norma
PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogólne oraz PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektów i za-
gro enie ycia.

26.2.2.Osprz t urz dze  piorunochronnych
1. Wsporniki do uchwytów bez rubowych

o do zatapiania w betonie
o do mocowania na erdzi elbetowej
o do przykr cania (pionowy i poziomy)
o do przyklejania

2. Wsporniki do uchwytów bez rubowych
o do przyspawania do przewodu okr ego
o do mocowania na g siorze
o do kotwienia (pionowy i poziomy)

3. Zaciski
o do przykr cania przewodów napr anych
o dwuprzelotowe do przewodu okr ego

4. Z czki
o Zaciski probiercze – cz  przewody odprowadzaj ce z przewodami uziemiaj cymi oraz u atwiaj  dokonywanie pomia-

rów rezystancji instalacji lub jej elementów. Nale y je wykona  dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym
lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowa  na takiej wysoko-
ci i w miejscu, aby posiada y atwy dost p z poziomu ziemi.

5. Zaciski do uziemienia ekranów kabli

26.2.3.Uziomy
Naturalne – najcz ciej wykorzystuje si  zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury u one pod ziemi .
Dodatkowe – montowane, je li rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt du a, a odleg  do s siedniego uziomu naturalnego

przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by  mniejsza od dwukrotnej warto ci rezystancji wymaganej dla danego typu
uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy.

Sztuczne – montowane, je li rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt du a; wtedy przy jego uk adaniu nale y uwzgl dni
nast puj ce zasady:

o Uziomy poziome uk ada  na g boko ci nie mniejszej ni  0,6 m,
o Unika  uk adania pod warstw  nieprzepuszczaj  wody np. asfalt, glina, beton,
o ty pomi dzy promieniami uziomu powinny by  wi ksze od 60°,

26.2.4.Wewn trzny osprz t ochronny
Po czenia wyrównawcze – najwa niejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której do czone s  wszelkie urz dzenia i

instalacje metalowe. Elementy cz ce urz dzenia i instalacje z szyn  przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewn trznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu
wed ug Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV).

Po czenia wyrównawcze ochronnikowe – odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.
Odst py izolacyjne – uk adanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odleg ci od innych instalacji metalowych.
Ograniczniki przepi  – stanowi  ochron  urz dze  ko cowych aparatów i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie

wysokimi przepi ciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencja ów. Istnieje mo liwo  ochrony centralnej dla ca ej instalacji
elektrycznej wewn trznej lub wybranych elementów.

26.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów do robót monta owych instalacji odgromowej
Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

o  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej) SST-3,

o  w ciwie oznakowane i opakowane,
o spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
o producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastoso-

wania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie  karty katalogowe wyrobów lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych – wyrobów i materia ów nieznanego pochodzenia. Przyj cie materia ów
i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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26.4. Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji odgromowej
Wszystkie materia y pakowane powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm.
Sprz t  wraz z osprz tem pomocniczym nale y przechowywa  w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach

foliowych. Szczególnie nale y chroni  przed wp ywami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

27. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

28. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
Podczas transportu na budow  nale y zachowa  ostro no  aby nie uszkodzi  materia ów do monta u. Minimalne temperatury

wykonywania transportu wynosz  dla b bnów: – 15°C i – 5°C dla kr ków, ze wzgl du na mo liwo  uszkodzenia izolacji.
Stosowa  dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych.

29. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
29.1. Monta  instalacji piorunochronnej i uziemie

Zakres robót obejmuje:
o przemieszczenie w strefie monta owej,
o enie na miejscu monta u wg projektu,
o wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta u osprz tu,
o roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, wy-

prawki pokrycia dachu, kucie bruzd w pod u, przekucia cian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przy-
kry  kana ów instalacyjnych, wykonanie lepych otworów poprzez podkucie we wn ce albo kucie r czne lub mecha-
niczne, wiercenie mechaniczne otworów w cianach, pod ach, lub sufitach

o osadzenie ko ków plastikowych oraz dybli, rub kotwi cych lub wsporników, zacisków, z czek wraz
z zabetonowaniem,

o monta  na gotowym pod u elementów osprz tu instalacyjnego do monta u instalacji odgromowej,
o oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST lub nor-

mami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznacza-
nie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycz-
nych,

o roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta u instalacji piorunochronnej i uziemie  jak: zasypanie wykopów,
zaprawianie bruzd, naprawa cian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta  przykry  kana ów instala-
cyjnych,

o przeprowadzenie prób i bada  zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

29.2. Instalacja po cze  wyrównawczych
Dla uziemienia urz dze  i przewodów, na których nie wyst puje trwale potencja  elekrtryczny, wykona  instalacje po cze

wyrównawczych. Instalacja sk ada si  z po czenia wyrównawczego: g ównego (g ówna szyna wyrównawcza), miejscowego
(dodatkowego – dla cz ci przewodz cych, jednocze nie dost pnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównuj cym potencja y jest
przewód wyrównawczy.

Wykona  po czenia wyrównawcze g ówne i miejscowe cz ce przewody ochronne z cz ciami przewodz cymi innych
instalacji.

Po czenia wyrównawcze g ówne wykona  na najni szej kondygnacji budynku.
Do g ównej szyny uziemiajacej pod czy  rury ciep ej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzaj c je do wspólnego

punktu.
W przypadku niemo no ci dokonania po czenia bezpo redniego, pomi dzy elementami metalowymi, nale y stosowa

iskierniki.

30. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
30.1. Szczegó owy wykaz oraz zakres bada  pomonta owych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemie

Szczegó owy wykaz oraz zakres bada  pomonta owych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemie  zawarty jest
w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nale y wykona  sprawdzenia odbiorcze sk adaj ce si  z ogl dzin cz ciowych i ko cowych polegaj cych na kontroli:
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o zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
o zgodno ci po cze  z ustalon  w dokumentacji powykonawczej,
o stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletno ci dokumentacji dotycz cej zastosowanych materia ów
o sprawdzenie ci ci wszelkich przewodników wyst puj cych w danej instalacji
o poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze rubowych instalacji piorunochronnych i uziemie , potwierdzonych

protoko em przez wykonawc  monta u,
o pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania bada .

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si  przy pr dzie przemiennym np. metod  techniczn  przy u yciu woltomierza, którego
wewn trzna impedancja musi wynosi  minimum 200 /V (dla zasilania z sieci), oraz ród o pr du powinno by  izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protoko y z przeprowadzonych bada  zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61:2000.

30.2. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan

odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zosta y wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu na jako
funkcjonowania instalacji i ustali  zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .

31. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4.

31.1. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta owych instalacji piorunochronnej
Obmiaru robót dokonuje si  z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary odpowiadaj ce zawartym w dokumentacji

i tak:
o dla osprz tu monta owego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,
o dla zwodów i uziomów: m,
o dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,

W szczególno ci mo na przyj  zasady podane w katalogach zawieraj cych jednostkowe nak ady rzeczowe dla odpowiednich
robót.

32. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5.

32.1. Warunki odbioru instalacji i urz dze  zasilaj cych
32.1.1. Odbiór mi dzyoperacyjny

Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych wp yw na wykonanie dalszych
prac.

Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.:
o przygotowanie pod a do monta u instalacji piorunochronnej i uziomów,
o instalacja, której pe ne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran e lub odwrotnie, gdy prace

innych bran  wymagaj  zako czenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz
z uziomem fundamentowym.

32.1.2.Odbiór cz ciowy
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze , które ulegaj  zakryciu

(np. uziom otokowy, pogr anie uziomu pr towego), uniemo liwiaj c ocen  prawid owo ci ich wykonania lub u atwiaj c przysz y odbiór
ko cowy.

Podczas odbioru nale y sprawdzi  prawid owo  monta u oraz zgodno  z obowi zuj cymi przepisami i projektem:
wydzielonych p tli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.

32.1.3.Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót

instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem u ytkownikowi ca ci instalacji elektrycznej w u ytkowanie.
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci

i zgodno ci z dokumentacj  projektow .
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Odbiór ten przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

o dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
o szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
o dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów bu-

dowlanych,
o protoko y odbiorów cz ciowych,
o karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania, porówna  je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Roboty instalacji odgromowej powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez
wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by  odebrane. W takim przypadku
nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

o je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci instalacji z wymaganiami okre lonymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi  je ponownie do odbioru,

o je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci instalacji zamawiaj cy mo e wy-
razi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do
ustale  umownych,

o w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie wy-
konanych robót, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Parametry bada  oraz sposób przeprowadzenia bada  s  okre lone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru ko cowego instalacji odgromowej, urz dzenia piorunochronnego oraz

do czy  metryk , zawieraj  dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

33. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ CYCH
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5.

33.1. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji odgromowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i

ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na

podstawie:
o okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez zamawiaj -

cego lub
o ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty ww. uwzgl dniaj :
o przygotowanie stanowiska roboczego,
o dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
o obs ug  sprz tu nie posiadaj cego obs ugi etatowej,
o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na wysoko-

ci do 4 m (je li taka konieczno  wyst puje),
o usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,
o uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
o usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów,
o likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania robót na
wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog  by  uwzgl dnione w tych
cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u, demonta u i pracy rusztowa  koniecznych do
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wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali  w postanowieniach pkt. 33 specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST
robót w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

E. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
SST-4

34. CZ  OGÓLNA SST-4
34.1. Przedmiot SST-4

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegó owej (SST-3) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z uk adaniem i monta em elementów instalacji teletechicznej w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
in ynieryjnego.

34.2. Przedmiot i zakres robót
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia

standardu i jako ci wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót, w ciwo ci materia ów i urz dze  oraz oceny prawid owo ci
wykonania robót.

34.3. Wyszczególnienie prac towarzysz cych
Nale y zapozna  si  z opracowaniami bran y elektrycznej, gdzie uj to roboty zwi zane z  monta em wy czników instalacyjnych

w lokalnych rozdzielnicach i pod czeniem obwodów zasilania.

34.4. Zakres odpowiedzialno ci wykonawcy
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako  wykonania robót oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow  i specyfikacj

techniczn . Powinien zapozna  si  z informacj  dotycz  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zamieszczon  w specyfikacji technicznej
bran y budowlanej oraz je eli b dzie to wymagane sporz dzi  „Plan BIOZ” bran y s abopr dowej. Wykonawca przed przyst pieniem do
wykonywania robót budowlanych jest obowi zany opracowa  instrukcj  bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi  z ni  pracowników
w zakresie wykonywanych przez nich robót. Uczestnicy procesu budowlanego powinni wspó dzia  ze sob  w zakresie bezpiecze stwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach
pracy sprawowa  winien kierownik robót.

34.5. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Z uwagi na fakt prowadzenia robót w obiekcie Wykonawca winien :

o Ponosi  odpowiedzialno  za ochron  istniej cych instalacji oraz urz dze  zlokalizowanych w danym obszarze.
o Powiadomi  o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urz dze  bran owego Inspektora nadzoru, a ten kie-

rownika robót, kierownik - Inwestora-U ytkownika.
o Dokona  napraw tych instalacji i urz dze  na w asny koszt.

34.6. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.

W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia
zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si , e
wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie
kontraktowej.

34.7. Okre lenia podstawowe i skróty

OKRE LENIA

Aprobata

techniczna
pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj ca jego przydatno  do stosowania w budownictwie

Certyfikat

zgodno ci
dokument wydany przez notyfikowan  jednostk  certyfikuj , potwierdzaj cy,
e wyrób i proces jego wytwarzania s  zgodne ze zharmonizowan  specyfikacj  techniczn

Deklaracja

zgodno ci
wiadczenie producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela stwierdzaj ce na jego wy czn  odpowiedzialno , e

wyrób jest zgodny ze zharmonizowan  specyfikacj  techniczn
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Dokument

odniesienia
rozumie si  przez to Norm  Polsk  lub Bran ow  wzgl dnie aprobat  techniczn

Dziennik

Budowy
dziennik wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót

Instrukcja bezpiecznego
wykonywania robót

sposób zapobiegania zagro eniom zwi zanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób post powania w przypad-
ku wyst pienia tych zagro

Inwestor osoba reprezentuj ca interesy Zamawiaj cego przedsi wzi cia, akceptuj ca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwier-
dzaj ca ewentualnie koryguj ca je

Kierownik

Budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu

Ksi ga

Obmiarów

akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiarów
dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników; wpisy w Ksi dze Obmiarów
podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora

Materia y wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj  Projektow

„Plan bioz" plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Polecenie

Inspektora
wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w  formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub
innych spraw zwi zanych z  prowadzeniem budowy

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedmiar robót wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci technologicznej ich wykonania

Przedsi wzi cie budowla-
ne kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

Rysunki cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem
robót

SKRÓTY

PN Polska Norma

BN Bran owa Norma

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PZJ Program Zapewnienia Jako ci

ST Specyfikacje Techniczne

35. MATERIA Y I URZ DZENIA
35.1. Rodzaj instalowanych materia ów i urz dze

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materia y, urz dzenia i technologie wykonawcze mo na zast pi  równowa nymi o tych
samych lub wy szych parametrach technicznych i funkcjonalno ci. Powinno to by  poparte certyfikatami lub deklaracjami zgodno ci,
wiadectwami dopuszczenia, atestami w zale no ci od wymaga  wynikaj cych z odpowiednich przepisów (wykonawca winien posiada

stosowne dokumenty umo liwiaj ce kontrol  przez Inwestora). Zaleca si  aby do celów realizacji zadania inwestycyjnego wybra
Wykonawc  posiadaj cego status certyfikowanego instalatora systemu okablowania strukturalnego który udzieli minimum 15 letniej
gwarancji parametrów sieci.

35.2. Sk adowanie materia ów i urz dze
Wszystkie znajduj ce si  na terenie robót materia y i przewidziane do monta u urz dzenia powinny by  sk adowane w oryginalnych

opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposób zapobiegaj cy pogorszeniu si  ich w ciwo ci
technicznych. Materia y wra liwe na wp ywy atmosferyczne nale y przechowywa  w pomieszczeniach lub na zewn trz odpowiednio
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwróci  szczególn  uwag  na podany przez producenta termin u ycia (instalacji) materia ów
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i urz dze . Niedopuszczalne jest wbudowanie materia ów przeterminowanych oraz posiadaj cych niew ciwe parametry
np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niew ciwej geometrii itp. Dostawa materia ów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna
nast pi  dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszcze  magazynowych i sk adowisk na placu budowy. Zaleca si , aby materia y
dostarcza  bezpo rednio przed monta em.

35.3. Zapewnienie jako ci
Wymagan  w projekcie i obowi zuj cych przepisach jako  instalacji powinien zapewni  wykonawca przez stosowanie w ciwych

materia ów, metod wytwarzania i monta u oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jako ci stosowany przez wykonawc  powinien by
otwarty na dodatkow  kontrol  ze strony zamawiaj cego lub organu niezale nego, w ca ym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno ci za jako  wykonanych robót.

36. SPRZ T
Roboty zwi zane z wykonawstwem „rurowania” i okablowania podtynkowego mog  by  realizowane mechanicznie b  r cznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowa  specjalistyczn  aparatur  do wykonania pomiarów, wymaganych przez normy

i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urz dze .
Aparatura i sprz t :

o powinny by   sprawne technicznie,
o powinny by   u ywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
o powinny by   u ywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotno  itd.) okre lonych w instrukcjach obs ugi,
o powinny posiada  aktualne atesty (o ile s  wymagane).

Pracownicy Wykonawcy powinni by  przeszkoleni. Przed rozpocz ciem pracy oraz przy zmianie obs ugi ww. urz dzenia powinny
by  sprawdzone pod wzgl dem sprawno ci technicznej i bezpiecznego u ytkowania. Maszyny i inne urz dzenia techniczne, podlegaj ce
dozorowi technicznemu, mog  by  u ywane na terenie budowy tylko wówczas, je eli wystawiono dokumenty uprawniaj ce do ich
eksploatacji.

37. TRANSPORT
Materia y i sprz t mog  by  przewo one rodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposób zabezpieczaj cy je przed

uszkodzeniem czy lub pogorszeniem si  ich w ciwo ci technicznych. Nale y je umie ci  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej
i zabezpieczy  przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrz sami lub drganiami. Za adunek i roz adunek materia ów
o du ej masie lub znacznych gabarytach nale y przeprowadza  za pomoc  d wigów, wózków wid owych lub pomostów-pochylni.
Aparatur  i urz dzenia nale y ostro nie za adowywa  i zdejmowa  tak, aby nie uszkodzi  pow ok izolacyjnych, lakierniczych, os on,
zamków itp. Ko cówki wszystkich rodzajów kabli powinny by  zabezpieczone przed zawilgoceniem.

38. ROBOTY
38.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robót projekt organizacji i harmonogram
robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych
robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami bran owego Inspektora nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du w robotach spowodowanego przez Wykonawc  zostan  poprawione przez niego na w asny koszt.
Polecenia Inspektora b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod
gro  zatrzymania robót.

Kierownikiem robót w zakresie monta u instalacji i urz dze  systemu sygnalizacji w amania i napadu, telewizji dozorowej oraz sieci
teleinformatycznej mo e by  specjalista bran y elektrycznej posiadaj cy odpowiednie uprawnienia. Kierownik powinien wpisem do
dziennika budowy potwierdzi  obj cie swej funkcji. Przed rozpocz ciem robót wykonawca powinien zapozna  si  z obiektem oraz
protokolarnie przej  front robót od Zamawiaj cego.

Roboty danej bran y nale y skoordynowa  z robotami budowlanymi, ale w szczególno ci z robotami bran y elektrycznej.

38.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji
Nale y przestrzega  nast puj cych zasad :

o stosowa  sprawne narz dzia, sprz t, aparatur , materia y i urz dzenia posiadaj ce aktualne wiadectwa dopuszcze-
nia, atesty i certyfikaty,

o pracownicy powinni by  przeszkoleni pod k tem BHP,
o pracownicy musz  posiada  odpowiednie uprawnienia bran y elektrycznej tj. SEP kat. „E”,
o kable powinny by  uk adane w temperaturach okre lonych przez ich producenta,
o promie  gi cia kabla nie powinien by  mniejszy ni  okre lony przez producenta i podany w - odpowiedniej normie (na

ogó  10-krotno rednicy kabla),



45

o zachowa  odst py od innych instalacji okre lone w odpowiednich normach,
o przej cia przez ciany i stropy wykonywa  z u yciem rur,
o inne okre lone poni ej.

38.3. Monta  instalacji
Instalacje niskonapi ciowe wykona  nale y wykona  wed ug poni szych zalece :

38.3.1.Dla potrzeb instalacji telefonicznej

o okablowanie nale y prowadzi  w kana ach metalowych n/s podwieszonym, w rurkach instalacyjnych pod tynkiem, na-
tomiast w pomieszczeniach równie  pod tynkiem (zgodnie z informacjami podanymi na poszczególnych rysunkach)

o wyró niono nast puj ce rodzaje punktów ko cowych:
o gniazdo w standardzie RJ45 (modu  w systemie Euromod 45x45) montowane w  ramkach podtynkowych w osprz cie

analogicznym jak osprz t elektryczny
o standard okablowania – skr tka UTP kat. 6

38.3.2.Dla potrzeb instalacji strukturalnej

o okablowanie strukturalne zawiera oprzewodowanie logiczne, przeznaczone g ówne dla zapewnienia us ugi sieci kom-
puterowej

o okablowanie ma spe nia  wymagania okre lone norm  EIA/TIA 568 oraz ISO 11801 dla okablowania strukturalnego,
a wszystkie elementy okablowania powinny spe nia  wymagania okre lone kategori  6 (pasmo 1000MHz)

o system okablowania powinien by  otwarty w rozumieniu osprz tu sieciowego i urz dze  wykorzystuj cych infrastruktu-
 sieciow  do transmisji danych i us ug multimedialnych,

o wyró niono nast puj ce rodzaje punktów ko cowych:
o gniazdo w standardzie RJ45 (modu  w systemie keyston jack) montowane w uchwytach pod tynkiem
o okablowanie nale y prowadzi  analogicznie jak instalacj  telefoniczn
o ca  okablowania skupia si  w g ównym punkcie dystrybucyjnym SBG
o standard okablowania – skr tka UTP kat. 6
o standardy transmisji danych – ETHERNET 802.3, 802.2 (10, 100 Mbps)
o struktura sieci – szkielet sieci czy punkt dystrybucyjny z rozprowadzeniem do ko cówek w topologii gwiazdy
o odleg  pomi dzy szaf  krosownicz  (SBG), a punktem pod czenia (gniazdo K) nie przekroczy w sumie 100m,
o pojedyncze po czenie nale y zrealizowa  w postaci skr tki z u yciem wszystkich 4 par
o na okablowanie poziome sk ada si  gniazdo krosowe w panelu szafy SBG, skr tka UTP i gniazdo komputerowe ko -

cowe umieszczone w poszczególnych pomieszczeniach
o mo liwo atwej modernizacji i rozbudowy sieci w przysz ci
o uwzgl dniono odpowiednie odleg ci od kabli i odbiorników energetycznych (wg EIA/TIA 569)
o przy uk adaniu i pod czaniu skr tek zachowa  szczególn  ostro no  i w pe ni zastosowano si  do w/w norm i wy-

maga  firmy której rozwi zanie zostanie zastosowane
o krzy owanie si  skr tek UTP z kablami energetycznymi wykonywa  pod k tem 90 stopni, oraz (lub) spe ni  wymaga-

nia wewn trzne firmy wybranego okablowania, w tym:
izolacja zewn trzna kabla (kat. 6) mo e by  zdj ta na max 12mm
poszczególne y nie s  rozplecione na d ugo  wi ksz  ni  6mm
promie  gi cia kabla nie mo e by  mniejszy ni  20mm (podczas normalne pracy) maksymalne napr enie
instalacyjne kabla wynosi 110N
promie  gi cia kabla nie mo e by  mniejszy ni  40mm (podczas instalacji)
przebiegi wykonywa  kablem ci ym, bez wykonywania mi dzy cze

o system okablowania strukturalnego kategorii 6 powinien zapewni  mo liwo  transmisji g osu, danych, sygna ów wi-
deo itp.

o system musi zapewni  wsparcie wszelkich aplikacji (wspó czesnych i stworzonych w przysz ci) zaprojektowanych
dla okablowania kategorii 6

o dodatkowo, by zapewni  elastyczno  w przysz ci, system powinien umo liwia  swobodn  rozbudow  oraz rekonfi-
guracj

o wszystkie produkty zaproponowane przez oferenta powinny by  wyprodukowane przez tego samego producenta. Taka
sytuacja powinna umo liwi  otrzymanie 25 -letniej gwarancji. Wymagane jest aby producent systemu okablowania po-
siada  na wszystkie elementy sieci strukturalnej w kat. 6 wiadectwo co najmniej jednego uprawnionego, niezale nego
laboratorium badawczego: np. DELTA, Instytut czno ci, lub inne.
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38.3.3.Budowa instalacji pod tynkiem
Przewody w tej wersji instalacji nale y uk ada  w rurkach os onowych (elektroinstalacyjnych) u onych w bruzdach wykutych

w pod u betonowym lub innym – wykonanie pionów kablowych, u enie rurek w pomieszczeniach lub u enie rurek w pod odze. Dla
rurek os onowych nale y wyku  bruzdy o odpowiednich szeroko ciach i g boko ciach tj. 100mmx100mm dla rury PCV 100 lub
30mmx30mm dla rurki Peszel Ø 20. Rurki nale y przymocowa  do pod a. Do zamocowanych rurek nale y wci gn  przewody
przestrzegaj c nast puj cego zalecenia: przewody na napi cie wi ksze od 24V w jednej rurce natomiast przewody na napi cie poni ej
24V w drugiej rurce. W miejscach przej cia przez ciany i stropy stosowa  rur  os onow  winidurow . Po u eniu rurek i wci gni ciu
przewodów bruzdy zatynkowa . Przewód zasilaj ce prowadzi  zgodnie z DT. Przej cia przez ciany stref po arowych uszczelni  mas
ognioodporn  np. HILTI lub inn  spe niaj  wymagania dla uzupe nie  po arowych

38.3.4.Budowa instalacji w kana ach kablowych
Przewody w tej wersji instalacji nale y uk ada  w korytach kablowych metalowych. W korytach u  przewody i zamocowa  je, co

1 m opaskami kablowymi w sposób umo liwiaj cy ich „poruszanie si ” (nie na sztywno). Przewody zasilaj ce nale y u  w korytach
z instalacj  elektryczn , jednak e je eli nie by oby mo liwo ci rozdzielenia instalacji niskonapi ciowych od zasilaj cych, nale y pami ta ,
aby po jednej stronie kana u prowadzi  przewody „niskonapi ciowe” a po drugiej stronie przewody na napi cie powy ej 24V. Przej cia
przez ciany stref po arowych uszczelni  mas  ognioodporn  np. HILTI, PROMASTOP lub inn  spe niaj  wymagania dla uzupe nie
po arowych

38.4. Monta  urz dze
38.4.1.Okablowanie strukturalne

Projektowana sie  ma topologi  gwiazdy. Wszystkie przewody nale y sprowadzi  do szafy SBG do panela krosowego.
Poszczególne gniazdka pod czy  z odpowiednimi numerami wewn trznymi za pomoc  kabli krosowych. Zakres niniejszej dokumentacji
ogranicza si  jedynie do wydania cz ci instalacyjnej bez urz dze  ko cowych (stacje robocze U ytkowników sieci).

Ka de gniazdo RJ45 znajduj ce si  w punkcie ko cowym jest po czone z panelem krosowym w szafie SBG czteroparow  skr tk
UTP kategorii 6. Taki sposób okablowania stwarza du e mo liwo ci konfiguracji, oraz jest ma o wra liwy na uszkodzenia. Uszkodzenie
pojedynczego przewodu nie powoduje unieruchomienia ca ej sieci, lecz jedynie pojedynczego gniazda. Okablowanie nale y prowadzi
zgodnie z za eniami w DT. Wszystkie przej cia przez ciany nale y wykona  w rurach karbowanych. Po zako czeniu prac
instalacyjnych oraz wykonaniu monta u gniazd ko cowych, wszystkie gniazda nale y czytelnie oznakowa  umo liwiaj c atw
identyfikacj  odcinka gniazdo ko cowe – gniazda w szafie SBG.

38.4.2.Okablowanie telefoniczne
Projektowana sie  ma topologi  gwiazdy. Wszystkie przewody nale y sprowadzi  do do szafy SBG – obwody krosowa  na

czówkach krosowych. Zakres niniejszej dokumentacji ogranicza si  jedynie do wydania cz ci instalacyjnej bez urz dze  ko cowych –
telefonów.

Okablowanie nale y prowadzi  zgodnie z za eniami w DT. Wszystkie przej cia przez ciany nale y wykona  w rurach
karbowanych. Po zako czeniu prac instalacyjnych oraz wykonaniu monta u gniazd ko cowych, wszystkie gniazda nale y czytelnie
oznakowa  umo liwiaj c atw  identyfikacj  odcinka gniazdo ko cowe.

39. KONTROLA, BADANIA I POMIARY
39.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych
robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nast pstwa jakiegokolwiek b du w robotach spowodowanego przez Wykonawc  zostan  poprawione przez Wykonawc
na w asny koszt. Polecenia Inspektora b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót.

Materia y dostarczane na budow  przed ich zabudowaniem winny podlega  kontroli Inspektora. Jako  materia ów okre la si  na
podstawie dokumentów za czonych do dostawy wg specyfikacji oraz na podstawie ogl dzin zewn trznych.

Jako  robót okre la si  na podstawie kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania okre lone w specyfikacji
technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczególno ci nale y obj  roboty zanikaj ce i ulegaj ce zakryciu (np. podtynkowe odcinki
okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wykona  pomiary ci ci , stanu izolacji itp.

Wszystkie czynno ci kontrolne wykonuje si  komisyjnie. Ich wynik zapisuje si  w odpowiednich protoko ach oraz w dzienniku
budowy. Do protoko ów za cza si  dokumenty w postaci aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodno ci, wyników bada  i pomiarów itp. Do
czasu odbioru ko cowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru ko cowego sporz dza si  protokó , do którego nale y
do czy  wszystkie ww. dokumenty.
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39.2. Program zapewnienia jako ci (PZJ)
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jako ci, w którym

przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót
zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i niniejsz  ST. Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :

Cz  ogóln  opisuj :
o organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
o organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
o bhp,
o wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
o system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
o wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli,
o sposób i form  gromadzenia wyników bada , zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowan  form  przekazywania tych informacji Inspektorowi;
Cz  szczegó ow  ogóln  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:

o wykaz maszyn i urz dze  wraz z ich parametrami technicznymi,
o rodzaje i ilo rodków transportu,
o sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
o sposób i procedur  pomiarów i bada .

39.3. Zasady kontroli jako ci
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenie bada  w celu zademonstrowania,

e poziom ich wykonania jest zadowalaj cy. Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem oraz prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli
jako ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materia ów oraz urz dze . Inspektor mo e prowadzi
badania niezale nie od Wykonawcy na swój koszt.

39.4. Kwalifikacje pracowników wykonawcy
Do pracy mo na dopu ci  wy cznie pracowników posiadaj cych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzaj ce brak przeciwwskaza

do pracy na okre lonym stanowisku. Prace przy urz dzeniach elektroenergetycznych mog  by  wykonywane jedynie przez pracowników
posiadaj cych aktualne uprawnienia wymagane ustaw  „Prawo energetyczne” oraz zaznajomionych z instrukcj  w sprawie post powania
przy ratowaniu osób pora onych pr dem elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracowników Wykonawcy podlegaj  kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

39.5. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i  Wykonawc  w okresie od przekazania
Wykonawcy trenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z  obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny by  dokonywane na bie co i dotyczy  przebiegu
robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w Dzienniku Budowy winien by
opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego.
Zapisy musz  by  czytelne, dokonywane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden po drugim bez przerw.
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty nale y oznacza  kolejnym numerem za cznika i opatrzy  dat  i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

b) Ksi ga Obmiarów
Ksi ga obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozlicznie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary

wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w  jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do Ksi gi Obmiarów.
c) Pozosta e dokumenty budowy

Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze
i kontrolne, wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stano-
wi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora.
Pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego.
Protoko y przekazania terenu budowy.
Umowy cywilno-prawne.
Protoko y odbioru robót.
Protoko y z narad i ustale .
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Korespondencja na budowie.
d) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy powinny by  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie
któregokolwiek z dokumentów budowy winno spowodowa  jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

39.6. Sprawdzenie instalacji
a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urz dze

Zagadnienia zwi zane z realizacj  i sprawdzaniem tych instalacji uj to w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji bran y
elektrycznej (po zako czeniu robót, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone b dzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie
z PN-IEC 60364-6-61:2000.

czenie zasilania urz dze  systemów s abopr dowych musi by  dokonane (po zako czeniu prac zwi zanych z ich monta em
i wst pnym sprawdzeniem – wg procedur okre lonych poni ej) przy udziale wykonawcy bran y elektrycznej oraz bran owych inspektorów
nadzoru.

Po w czeniu zasilania nale y pomierzy  napi cia i warto ci rezystancji uziemie  obudów urz dze . Nale y opracowa  protokó
z bada  i pomiarów, który powinien by  przedstawiony pó niej komisji odbioru robót.

b) Instalacje s abopr dowe
Przed uruchomieniem instalacji nale y przeprowadzi  nast puj ce czynno ci sprawdzaj ce :

o Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno ci z projektem wykonawczym.
o Badania mechaniczne : ogl dziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodze  izolacji), jako  wykonania instalacji, sprawdzenie

skrzy owa  i zbli  do innych instalacji oraz urz dze .
o Sprawdzenie u ytych materia ów i urz dze  w zakresie zgodno ci z obowi zuj cymi normami i przepisami.
o Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie  kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji poszczegól-

nych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.
o Jako  monta u centralki, gniazd, czujek, przycisków, szafy itd.
o Pomiary pr du adowania i napi cia akumulatorów uk adu zasilania awaryjnego.

Nale y opracowa  protokó  z bada  i pomiarów, który powinien by  przedstawiony pó niej komisji odbioru robót.

40. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
40.1. Wymagania ogólne

Przedmiar robót zosta  opracowany przez jednostk  projektow  i dostarczony cznie z projektem. Obmiar robót sporz dza si  po
wykonaniu robót na podstawie ksi gi obmiaru. Obejmuje on :

o Zestawienie wykonanych robót w kolejno ci technologicznej ich wykonania,
o Obliczenie i podanie ilo ci ustalonych jednostek przedmiarowych,
o Wskazanie podstaw do ustalenia szczegó owego opisu robót.

Przy sporz dzaniu obmiaru robót nale y kierowa  si  przyj tymi zasadami obliczania ilo ci robót podanymi w katalogach, innych
ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Ka dy jednostkowy nak ad rzeczowy
wyst puj cy w kalkulacji szczegó owej posiada swoj  identyfikacj  w postaci podania podstawy jego ustalenia.

40.2. Podstawowe jednostki obmiaru robót

o Monta  kabli i przewodów : 1 metr
o Badanie torów transmisyjnych itp. : 1 odcinek
o Badanie pow ok kabli : 1 odcinek
o Badanie  kabli : 1 para
o Monta  urz dze  : 1 sztuka
o Monta  osprz tu : 1 sztuka
o Sprawdzenie torów i urz dze  : 1 pomiar
o Uruchamianie systemów : 1 komplet

40.3. Sposób rozliczania robót
Podstaw  p atno ci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiaru ustalon  dla

danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania
i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone
w kosztorysie zaokr gla si  do pe nych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa  :
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o robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
o warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren

budowy,
o warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
o koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
o koszty niezb dnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej bada  i pomiarów,
o koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,
o podatki i op aty obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dla wszystkich czynno ci zwi zanych z wykonaniem

robót, tj.: robót przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót, uporz dkowa-
nia miejsc prowadzonych robót.

41. ODBIÓR ROBÓT
41.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
o Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
o Odbiór cz ciowy.
o Odbiór ostateczny (ko cowy).
o Odbiór pogwarancyjny.

41.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym

procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór ten b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej ni
w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jako  i ilo ci robót ulegaj cych zakryciu
ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  i pomiarów, w konfrontacji z Dokumentacj
Projektow , ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

41.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad

jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robót zobowi zany jest do zg aszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru cz ciowego
wykonanych robót ulegaj cych zakryciu b  zanikaj cych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w umowie prób i sprawdze  instalacji i urz dze . Cz ciowy odbiór powinien by  dokonany przez komisj  powo an  przez inwestora.
Z odbioru nale y sporz dzi  protokó , w którym nale y wymieni  ewentualne wady i usterki oraz okre li  terminy ich usuni cia. Ponadto
fakt przeprowadzenia odbioru cz ciowego nale y potwierdzi  wpisem do Dziennika Budowy. Po zg oszeniu usuni cia usterek nale y
przeprowadzi  ponowny odbiór „pousterkowy”.

41.4. Odbiór ostateczny
a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Ca kowite
zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy
z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora zako czenia robót i przyj cia dokumentów wymienionych poni ej.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora (Zamawiaj cego) w obecno ci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada , pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z Dokumentacj  Projektow  i ST. W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna si
z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót
uzupe niaj cych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupe niaj cych, komisja
przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonanych
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z  uwzgl dnieniem tolerancji
i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpiecze stwo, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon
warto  wykonanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezb dnego dla dokonania odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokó  Ostatecznego Odbioru Robót sporz dzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
o Dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie

realizacji umowy.
o Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupe niaj ce lub zamienne.
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o Recepty i ustalenia technologiczne.
o Dzienniki Budowy i Ksi  Obmiarów.
o Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  (a w szczególno ci protoko ów, o których mowa w pkt. 6.6 nin. specyfikacji).
o Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i  pomiarów za czonych do dokumen-

tów odbioru.
o Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów i urz dze .

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz dzone przez
komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Terminy wykonania robót
poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

Procedur  odbiorcz  mo na tak e przeprowadzi  w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania
i odbioru robót budowlano – monta owych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzgl dnieniem aktualnych przepisów i norm.

c) Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej instalacji i urz dze
z  uwzgl dnieniem zasad odbioru ostatecznego.

d) Szczegó owe zasady odbioru systemów
Poza wy ej okre lonymi zasadami ogólnymi wykonawca jest zobowi zany dostarczy  inwestorowi nast puj ce dokumenty :

o Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okre lonymi typami zamontowanych urz dze ).
o Protoko y z pomiarów.
o Wa ne wiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urz dze  i na zastosowan  konfiguracj .
o Dokumentacj  systemu z opisem funkcjonowania i obs ugi urz dze , wskazówkami jak nale y post powa  w przypad-

ku sygnalizowania alarmu i uszkodze .
Równocze nie U ytkownik powinien dopilnowa  przeszkolenia przez wykonawc  instalacji osób (Dzia  Techniczny), które b

centralk  nadzorowa .

42. PRZEPISY ZWI ZANE
42.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  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 przeciwpo arowej (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 pó n. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

42.2. Rozporz dzenia
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów budowlanych

oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okre lenia polskich jednostek organizacyjnych

upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

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

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. – w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

– Rozporz dzenie 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).



51

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

42.3. Normy
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.
PN-IEC 60898:2000 Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposa enie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz dze  i zako cze  przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznaczanie 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 urz dze  elektrycznych w uk adach niskiego napi cia. Cz  1: Zasady, wymagania
i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprz tu elektroinstalacyjnego do u ytku domowego i podobnego. Cz  1: Wymagania
ogólne
PN-EN 60799:2004 Sprz t elektroinstalacyjny. Przewody przy czeniowe i przewody po rednicz ce.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i podobnych.
Cz  1: Wy czniki do obwodów pr du przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych
i podobnych. Cz  1: Wy czniki do obwodów pr du przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych
i podobnych. Cz  1: Wy czniki do obwodów pr du przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki ró nicowopr dowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpr dowego
do u ytku domowego i podobnego (RCCB). Cz  1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki ró nicowopr dowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpr dowym do

ytku domowego i podobnego (RCBO). Cz  1: Postanowienia ogólne.
PN-E-04700:1998 Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta owych
bada  odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta-
owych bada  odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprz t elektroinstalacyjny. Odga niki instalacyjne i p ytki odga ne na napi cie do 750 V do przewodów
o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprz t elektroinstalacyjny. Odga niki instalacyjne i p ytki odga ne na napi cie do 750 V do przewodów
o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  1: Zestawy badane w pe nym i niepe nym zakresie bada
typu
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  2: Wymagania dotycz ce przewodów szynowych
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  3: Wymagania dotycz ce niskonapi ciowych rozdzielnic
i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dost pnych do u ytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe
PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  4: Wymagania dotycz ce zestawów przeznaczonych do
instalowania na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  4: Wymagania dotycz ce zestawów przeznaczonych do
instalowania na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  5: Wymagania szczegó owe dotycz ce zestawów napo-
wietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dost pnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdzia u energii
w sieciach
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym. Ochrona
przed niezamierzonym dotykiem bezpo rednim cz ci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych. Wymagania ogólne
PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Ogólne wymagania dotycz ce niskonapi ciowych rozdzielnic
tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych
PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych. Wymagania ogólne
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe os oni te. Wytyczne badania w warunkach wy adowania ukowe-
go, powsta ego w wyniku zwarcia wewn trznego
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urz dzenia piorunochronnego (LPS). Cz  1. Wymagania stawiane elementom po czeniowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urz dzenia piorunochronnego (LPS). Cz  2. Wymagania dotycz ce przewodów i uziomów.
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PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cz  2. Ekranowanie obiektów, po -
czenia wewn trz obiektów i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cz  3. Wymagania dotycz ce urz dze  do
ograniczania przepi  (SPD).
PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogólne.
PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa. Zarz dzanie ryzykiem
PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagro enie ycia
PN-IEC 62305-4 Ochrona odgromowa. Urz dzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-EN 60598-1:2001 Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.
PN-EN 60598-1:2005 (U) Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.
PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 (U) Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A11).
PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A11).
PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A12).
PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002 Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.
PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005 Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.
PN-EN 60598-2-3:2003 (U) Oprawy o wietleniowe. Wymagania szczegó owe. Oprawy o wietleniowe drogowe i uliczne.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-EN 12464-1:2004 wiat o i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy. Cze  1: Miejsca pracy we wn trzach.
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o wietlenia. O wietlenie awaryjne
BN-84 8984-10 Zak adowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wn trzowe
BN-88 8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewn trzzak adowe przewodowe – linie kablowe
BN-88 8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
IEC 801-3 dotycz ca warto ci dopuszczalnej emitowanego pola EM.

42.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (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 O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

INSTAL, Warszawa, 2001.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne

i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne

i piorunochronne w budynkach u yteczno ci publicznej. Warszawa 2004 r.
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.


