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1 Część ogólna    
1.1 Nazwa inwestycji nadana przez zamawiającego 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pod nazwą: „Zewnętrzna 
instalacja oświetlenia i monitoringu na potrzeby terenu rekreacyjnego zlokalizowanego na działkach nr 
458/31, 459/31, 551/28, 374/31 położonych w Suszcu przy ulicy Ogrodowej”. 
 
1.2 Przedmiot robót budowlanych 
Przedmiotem robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją jest budowa instalacji oświetleniowej oraz 
monitoringu na potrzeby nowotworzonego placu skata park oraz istniejącego placu zabaw. 
 
1.3 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w 
fazie wyłaniania wykonawcy, oraz w fazie przygotowania i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.  
 
1.4 Zakres robót budowlanych 

1.4.1 Roboty elektryczne 
• wykonanie rozdzielnic, tablic oraz ich zasilenie 

• montaż słupów oraz opraw oświetleniowych. 
 

1.4.2 Roboty teletechniczne 
• montaż kamer na słupach oświetleniowych 

• podłączenie monitoringu 
W zakresie tych robót należy wliczyć wszystkie urządzenia wymienione w projekcie technicznym lub przedmiarze 
i specyfikacji. Zakres robót obejmuje dostawę, instalację, zamocowanie, podłączenie, pomiary i uruchomienie 
urządzeń wraz z niezbędnymi pracami uzupełniającymi.  
 
1.5. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.   
  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót, a także za zgodność 
wykonania  z Dokumentacją Projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
  
1.5.1. Czynności związane z rozpoczęciem i zakończeniem budowy   
Wykonawca wykonuje lub współpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich czynności formalno-
prawnych i organizacyjnych związanych z budowami. W związku z tym do Wykonawcy należy w szczególności:   
-  wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiający nie będzie dysponował wystarczającą 
liczbą egzemplarzy,   
- uzgodnienie z właścicielami gruntów i obiektów, na których będą prowadzone prace budowlane, terminu i trybu 
wprowadzenia oraz zasad i warunków udostępnienia i zajęcia na czas budowy poszczególnych placów budowy.   
-  przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym przygotowanie i złożenie projektu organizacji ruchu  
w pasach drogowych, o ile taki projekt będzie wymagany przez odpowiednie władze),    
-  wytyczenie geodezyjne obiektów budowlanych i ich inwentaryzację powykonawczą, oraz prace geodezyjne 
związane z obsługą kolizji na trasie budowy; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt, Wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji w tym związane z 
zatwierdzeniem tej dokumentacji przez władze nadzoru geodezyjnego i naniesieniem zbudowanych obiektów na 
mapę zasadniczą,    
-  przeprowadzenie wszelkich prac związanych z usunięciem lub zabezpieczeniem kolizji budowanych rurociągów 
kablowych z infrastrukturą (podziemną i naziemną) innych operatorów lub gestorów sieci;   
-  przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru)  cząstkowych odbiorów na terenach i obiektach, na 
których prowadzone będą prace, i uzyskanie oświadczeń o odbiorze terenu po budowie i braku jakichkolwiek 



roszczeń (związanych z budową) ze strony zarządców tych obiektów i terenów w stosunku do Wykonawcy lub 
Zamawiającego,    
- przygotowanie końcowego protokołu odbioru,    
-  przekazanie Zamawiającemu (w czasie odbioru końcowego) kompletu oryginałów dokumentów związanych  z 
budową i jej zakończeniem.    
We wszystkich w/w czynnościach Wykonawca będzie miał zapewnione współdziałanie Inspektora Nadzoru,  a 
Zamawiający dostarczy wszelkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń.   
  
1.5.2. Wprowadzenie na budowę   
Zamawiający w terminie określonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na budowę, przekazując mu 
dokumentację projektową oraz STWIOR i potrzebne dla prowadzenia budowy upoważnienia. Fakt dokonania 
wprowadzenia na budowę zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem, przygotowanym przez Inspektora 
Nadzoru.    
  
1.5.3. Dokumentacja projektowa    
Zamawiający dostarczy kompletną Dokumentację Projektową. 
  
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOR    
Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru  stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.   
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w umowie i/lub dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek.   
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWIOR .   
W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), muszą one być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru i nie mogą być podstawą do roszczeń finansowych (roboty dodatkowe 
lub zamienne).   
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIOR będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.   
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWIOR i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi w ten 
sposób,  że elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane ponownie, a całość kosztów z tym związanych 
pokryje Wykonawca.   
  
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy   
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu  aż do  
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony  z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót  w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.  Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, 
ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,  w okresie 
trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające.  W miejscach 
przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie w/w znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.   
  
 



1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony  
środowiska naturalnego.   
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:   
1) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,   
2)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
dotyczących ochrony  środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,  
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.    
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:   
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,   
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,   
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,   
c) możliwością powstania pożaru.   
 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa   
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać wymagany na podstawie 
odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.   
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy.   
  
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia   
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się  
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami.   
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.   
  
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.   
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
zawartych w projekcie budowlanym. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.   
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru  i 
zainteresowanych operatorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty  w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.   
  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 



odpowiednią odzież dla ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.   
  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót   
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru .  Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego.   
 
 1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych   
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i  przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.   
  
2. Materiały   
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części ogólnej. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, 
- stosować wyroby posiadające certyfikaty CE lub znak bezpieczeństwa „B” wydany przez Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych, 
- dla wyrobów nie objętych obowiązkiem certyfikacji – stosować wyroby posiadające stosowne atesty oraz 
świadectwa jakości, 
- w trakcie robót, przed przystąpieniem do montażu, instalacji, itp., Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu dokumentów (kart technicznych, 
aprobat technicznych, certyfikatów itp.), które pozwolą na ocenę zgodności wyrobów z projektem oraz ofertą 
Wykonawcy – Inspektor na tej podstawie wydaje zgodę na przystąpienie do danego zakresu robót.  
 
2.2. Materiały instalacyjne: 
– kable YKY o przekroju 5x16mm2 

- kabel YKY o przekroju 4x6mm2 
- kabel YKY o przekroju 4x10mm2 

- kabel YKY o przekroju 3x2,5mm2 
- przewód YDY o przekroju 3x2,5mm2 
- przewód do przesyłu obrazu UTPf 4x2x0,52mm2 
- rura osłonowa DVK 50 
- puszki instalacyjne, rozgałęźne 
– gniazda elektryczne 
– szafy, rozdzielnice i tablice z wyposażeniem 
– urządzenia do monitoringu 
- urządzenia oświetleniowe. 
 
2.3. Specyfikacja podstawowych wyrobów 
Wyposażenie instalacji monitoringu oraz instalacji oświetlenia musi być zgodne z wytycznymi zawartymi w 
projekcie, o takich samych parametrach lub nie gorszych, z zastrzeżeniem: 
 
KAMERY: zewnętrzna kolorowa w obudowie min. IP66 
  minimalna ilość pikseli 500x500  



  przetwornik obrazu 1/3” o rozdzielczości min. 500 linii 
  min. natężenie światła 0,001 lx 
  oświetlacz IR o zasięgu min. 40m 

detekcja ruchu 
  przystosowana do pracy w temp. -20 do +40°C 
  wyposażona w mikrofon 
  zasilanie 12V DC lub 24V AC 
  montaż na słupach oświetleniowych 
  obudowa wandaloodporna, wyposażona w ogrzewanie 
 
REJESTRATOR:  zapis w kompresji MPEG-4 
   min. 16 wejść wideo 
   min. 4 wejścia audio 
   maksymalna rozdzielczość zapisu: min. 700x500 

prędkość zapisu: min. 50 kl./sek. dla maksymalnej rozdzielczości 
   każda podłączona kamera objęta indywidualnym nagrywaniem 
   tryby rejestracji: detekcja ruchu, ciągły, manualny, harmonogram 
   nagrywarka DVD 
   pilot zdalnego sterowania, mysz 
   w zestawie z dyskami twardymi o łącznej pojemności min. 1,4 TB 
   przystosowany do pracy w sieci 

menu w języku polskim 
wyjścia  VGA, USB 
oprogramowanie dla rejestratora 

 
MONITOR: matryca LCD o przekątnej min 21” 
  format obrazu 4:3   
 
ZASILANIE AWARYJNE:   

dla kamer: zasilacz buforowy 12VDC z akumulatorem 18Ah 
wydajność prądowa min. 4A 

    sprawność energetyczna >90% 
   

dla rejestratora i monitora: zasilacz awaryjny UPS 
    moc skuteczna min.600W 
    moc pozorna min. 1000VA 

min. 2 gniazda wyjściowe   
 
TRANSFORMATOR VIDEO:  zasięg przesyłania min. 450m 
 
SZAFA TELEINFORMATYCZNA:  wym. (szer. x wys.) min. 600 x 600 mm, wys. min. 1800 mm,  z 

wyposażeniem, drzwi przednie – szyba, szafa wolnostojąca 
 
NAŚWIETLACZ:  moc w zakresie 400-500W 
  szczelność obudowy min. IP65 
  odbłyśnik symetryczny 
  źródło metahalogenkowe 
  obudowa lakierowana proszkowo 
  szkło hartowane 
 
OPRAWA DROGOWA: obudowa ze wzmocnionego polipropylenu 

odbłyśnik z aluminium 
   szczelność obudowy min. IP 43 
   klosz poliwęglanowy 
   źródło metahalogenkowe o mocy 70-100W    



OPRAWA PARKOWA: korpus z aluminium 
   szczelność obudowy min. IP 54 
   klosz instalowany w górę 
   klosz poliwęglanowy PC 
   źródło światła metahalogenkowe o mocy 70-100W 
 
SŁUPY: stalowe ocynkowane lub aluminiowe, montowane na fundamentach prefabrykowanych 
 
3. Sprzęt   
Sprzęt użyty przez Wykonawcę powinien być odpowiednio dobrany i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru, 
aby nie spowodował uszczerbku dla jakości wykonywanych robót, oraz nie utrudniał czynności pomocniczych, 
załadunku i rozładunku i transportu.   
 
4. Transport   
Wykonawca powinien stosować  środki transportu zgodne z nakładami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane 
do transportu materiałów wymienionych w pkt. 2.   
  
5. Wykonanie robót   
5.1.Ogólne wymagania wykonania robót.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
STWIOR.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru .   
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru  dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w STWIOR , a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię  Polecenia Inspektora Nadzoru  powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez  
Inspektora Nadzoru , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.   
  
5.2. Zakres wykonywanych robót   
Zakres wykonania zewnętrznej instalacji oświetlenia i monitoringu określony jest w do dokumentacji projektowej, 
normach  i uzgodnieniach. Dotyczy zwłaszcza takich robót jak:   
- wykonanie tras kablowych 
- sposób instalacji osprzętu 
- podłączenie i uruchomienie. 
 
5.3. Montaż urządzeń i osprzętu. 
Urządzenia i osprzęt instalacyjny należy mocować w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie. Do mocowania urządzeń i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 
przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
 
5.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosować ochronę podstawową i dodatkową zgodnie 
z normą PN-IEC/60364-4-41/2000. Jako ochronę dodatkową wykonać uziemienie złącza z bednarki 
ocynkowanej 30x4mm. Po zakończeniu prac wykonać pomiary skuteczności działania zabezpieczeń 
ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemień. 
 
 
 



6. Kontrola jakości robót   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
Ogólne zasady kontroli robót podano w specyfikacji w części ogólnej. 
  
6.2. Zasady wykonania kontroli robót   
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o  zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.   
Przedstawioną do odbioru kablową linię  zasilającą oraz przesyłu video  należy uznać za wykonaną zgodnie z 
wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary. dały pozytywny wynik. Przy ocenie negatywnej, powinny być 
wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do akceptacji Inspektora Nadzoru.    
  
6.3. Badania i pomiary   
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, należy stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
W czasie wykonywania roboty należy przedsięwziąć następujące czynności:  
- sprawdzenie rezystancji izolacji i ciągłości żył kabli elektrycznych  
- sprawdzenie jakości i prawidłowości połączeń zamontowanych kabli i osprzętu,  
W przypadku zadawalających wyników pomiarów wykonywanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek wykonawcy, Inspektor może wyrazić zgodę na nie wykonywanie badań po wykonaniu robót. W czasie 
przeglądu robót po zakończeniu wykonywania robót należy wykonać czynności:  
 - sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu  
- sprawdzenie dokładności wykonywanych elementów    
- stan przewodów i osprzętu   
- ciągłość żył kabla i przewodów  
- prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części   
  przewodzących dostępnych,  
- wykonywanie pomiarów:  

1. skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim części przewodzących,  
2. rezystancji izolacji kabli i przewodów,  

   
6.4. Raporty z badań i pomiarów   
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie uzgodnionym.   
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru projektu na formularzach przez niego 
zaaprobowanych.   
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje   
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:   
1.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów  
technicznych,   
2.  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
− Polską Normą lub  
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi STWIOR .   
W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez STWIOR, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.   
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   
   
 
 
 



7. Obmiar robót   
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
Obmiar robót dotyczy jedynie robót dodatkowych i zamiennych, o ile są przewidziane w umowie, oraz pod 
warunkiem, że roboty te nie zostały poprzedzone sporządzeniem projektu wykonawczego i/lub kosztorysu 
(przedmiaru robót), a przed ich wykonaniem nie zostało uzgodnione ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy.   
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w przedmiarach.  
Zakres ten będzie zgodny z dokumentacją projektową, STWIOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz 
uzgodnieniami  z Zamawiającym, poczynionymi w wyniku pojawienia się konieczności wykonania tych robót,  
lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.   
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny być przekazane Inspektorowi Nadzoru na piśmie.    
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub  gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru  
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.   
  
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru   
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 
przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.   
   
8. Odbiór robót   
 8.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego   
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty zgodnie niniejszą specyfikacją, a w 
szczególności:   
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami   
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub  
zamienne),  
3. dziennik robót  
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR,   
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWIOR,   
6. dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR,  8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,   
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.   
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego odbioru końcowego.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w odpowiednim 
wykazie. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.   
  
8.2. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany w obecności Wykonawcy w terminie jednego miesiąca 
przed upływem okresu gwarancyjnego.  
  
9. Podstawy płatności   
Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana w umowie.   
Podstawą płatności dla  robót dodatkowych i zamiennych  jest wynegocjowana przez Wykonawcę  i 
Zamawiającego kwota ryczałtowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji przedmiaru 
robót, przygotowanego dla tych robót przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.   
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie. W szczególności ceny jednostkowe i/lub kwoty ryczałtowe będą 
obejmować:   
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,   
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu na teren  



budowy,   
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,   
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokościach zgodnych z przyjętymi w ofercie przedłożonej   
do przetargu na zadanie główne,    
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
  
10. Przepisy związane  
10. 1. Normy  
 [1.] PN-IEC 60364-4-41 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa”,  
[2.] PN-IEC 60364-4-43 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym”,  
[3.] PN-IEC 60364-4-46 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłącznie izolacyjne i łączenie”,  
[4.] PN-IEC 60364-4-47 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem   elektrycznym”,  
[5.] PN-IEC 60364-4-473 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”,  
[6.] PN-IEC 60364-5-523 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”,  
[7.] PN-IEC 60364-5-53 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza”,  
[8.] PN-IEC 60364-5-537 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”,  
[9.] PN-IEC 60364-5-54 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne”,  
[10.] PN-IEC 60364-5-56 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa”,  
[11.] PN-76/E-05125-„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”  
[12.] PN-93/E-90401-„Kable elektroenergetyczne o izolacji tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinitowej na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV”  
[13.] ZN-FKZ-21:1996-Norma zakładowa Fabryki Kabli „Załom”- „Kable sterownicze  na napięcie 300/500 V,  
[14.] PN-56/B-03260-„Konstrukcje żelbetowe”  
[15.] PN-87/E-90054-„Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinitowej”  
[16.] PN-74/E-90066-„Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji poliwitowej”  
[17.] BN-68/B-6353-03-„Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winilu” 
 [18.] Prenorma SEP P SEP-E-0002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, „Instalacje elektryczne w 
budynkach mieszkalnych”, „Podstawy planowania”.    
[19.] PN-74/C-89200-„Rury z nieplastycznego polichlorku winilu. Wymiary ”   
  
8.2 . Inne dokumenty.  
[20.] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. [ Dz. Ust. Nr 13 z 10. 04. 1972 
r.]  
[21.] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część D: Roboty Instalacyjne. Warszawa ITB 
2003. 


