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1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot OST 
Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych i instalacyjnych 
 
Podstawą opracowania są: 

 Projekt budowlany 

 Projekty wykonawcze 

 Normy i przepisy  
 

1.2.  Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako 
dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych. 

 
1.3.  Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 

SST Nazwa prac Kod CPV 

1 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE CPV 45315600-4 

 
 
1.3.1.  Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem 

Zamówienia 
Opierając się na Rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
oraz dyrektywy w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej 
zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się 
maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis 
dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod 
numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: 
a) pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y); 
b) pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); 
c) pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); 
d) pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). 
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej 
kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 
 
Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu 
zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z 
odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi dodanie dalszych 
szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca 
przeznaczenia zamawianych towarów. Kod alfanumeryczny składa się z: 

 pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji; 

 drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują 
na poddział, a ostatnia służy do celów weryfikacji. 

 
Działy, grupy, klasy i kategorie robót budowlanych 



 

 

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym 
Słownikiem Zamówień, można wyróżnić np. wyszczególnione poniżej działy, grupy i 
klasy. 
-  Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane 
-  Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 
-  Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, 
budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i 
telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową, 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im 
funkcji.  
 
Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i 
rozbudowa.  
 
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i 
innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.  
 
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.  
 
Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące 
drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 
 
Droga tymczasowa (montażowa) -  Droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego 
wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  
 
Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające 
uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową 
(np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie 
materiałów, przedmiotów itp.). 
 
Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i 
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 
 
Inwestor  -  to jednostka  organizacyjna  lub   osoba upoważniona  do  
występowania  
w imieniu inwestora. 
 
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub 
opracowań. 
 
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w 
ramach założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji 
jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki   gospodarki   
uspołecznionej,   oraz   plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane 
przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki 
uspołecznionej. 
 
Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 
projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   
robotami   budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 



 

 

budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra 
budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, 
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych  
(np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów 
budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie prawidłowości 
rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - 
wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 
 
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, 
przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie 
silnikowym. 
 
Sprzęt pomocniczy - to elementy nie   stanowiące   stałego wyposażenia sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
 
Wykonawcy,   rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   
wykonanie inwestycji, robót lub remontów; 
 
Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   
wykonawcy; do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   
budowy,   przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego. 
 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych   odbiorów robót,   
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
wykonawcą i projektantem. 
 
Kierownik budowy - osoba   wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
 
Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt  
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkicowi ew.   dodatkowych załączników. 
Wpisy  
w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub   całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy 
w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
 



 

 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między 
zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi 
podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną     lub technologiczną, zdolną  do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno -użytkowych.    Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za 
pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
 
Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające 
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów 
ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci 
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych  
i podziemnych. 
 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 
Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w 
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniając: 
- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a)  bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

- warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
 a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w 

energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 
- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
- ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
- poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- możliwość sukcesywnego wykonywania przyłączy domowych przez 

poszczególnych  
i zainteresowanych mieszkańców w trakcie wykonywania robót, 

- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera 
oraz normami i przepisami w przedmiotowym zakresie. 



 

 

 
 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz 
reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa 
egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
stanowiące dokument przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w 
SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy 
budowli, to Inspektor Nadzoru/Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się 
na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektor 
Nadzoru/Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie 
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 
do zakończenia  
i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie,  
w miejscach i ilościach zaakceptowanych przez Inżyniera, tablic informacyjnych 
budowy. 



 

 

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien 
być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, 
woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 
korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie 
prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie  
i zaakceptowanego przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru projektu), spełniające 
wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizację i ilość zapleczy 
określi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z Projektu Organizacji 
Robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i 
magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą 
znajdować się na lub  
w sąsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru planem. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas 
trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Koszty powyższe nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone 
w cenę kontraktową. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie 
podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie 
ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w 
okresie wykonywania robót opłatami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, 
warsztaty czy magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych 
mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie 
nienowych winny być one uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla 
wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny 
zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą 
być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 
powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 

powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. 

• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami;  

-  przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
-   przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;  
-  możliwością powstania pożaru; 

• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 

• Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 
środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 



 

 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 
Wykonawcę. 

 
Ochrona wód 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie 
robót. 
Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są  
w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te 
powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z 
terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne 
urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w 
odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w 
naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. Wody 
powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny 
być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, 
oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych 
szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w 
sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic 
zbiorników  
i cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę 
odpowiednich władz  
a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 
Ochrona powietrza 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może 
przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z 
użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to 
stosowany sprzęt  
i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na 
terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 

 
1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 
dopuszczone do użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać 
się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych lub gruntowych albo 
powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
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 Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 
szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których 
położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej 
istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót 
zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń 
w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w 
informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.  

 
 
 

1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza 
granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, 
o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych 
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia 
socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 



 

 

1.5.11. Utrzymanie robót 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru, utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 

 

1.6.  Informacja na terenie budowy 
1.6.1.  Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953), zobowiązany jest do oznakowania miejsca 
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 

 

2.  Materiały 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały  
i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami  i które 
posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 
1.  Wyroby budowlane dla których: 

a)  wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b)  dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych; 

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3.  Wyroby budowlane: 
a)  oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  
z wymaganiami podstawowymi, 

b)  wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
wykonane według indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub  
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi 
normami. 

 
Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w rozporządzeniu 
krajowym w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposób ich znakowania znakiem budowlanym. 



 

 

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi określa zarządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia 
i opieki społecznej. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym 
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i 
urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 
dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć 
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, 
zawierające ich parametry techniczne. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem.  

 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed 
użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki 
badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie 
zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła 
materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera 
dopuszczone do wbudowania. 

 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien 
powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być 
zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier/Inspektor Nadzoru  będzie  miał  zapewnioną współpracę  i  pomoc   

Wykonawcy  oraz  producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 
b) Inżynier/Inspektor Nadzoru  będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych 
do realizacji kontraktu. 

 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektor 
Nadzoru . Jeśli Inżynier/Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych 



 

 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem 
 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania  
i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz 
zgodność  
z wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów 
powstałe  
w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier/Inspektor 
Nadzoru  może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany 
w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe 
z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 
inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych 
przez Inżyniera;  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót  
w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 



 

 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków 
transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru powinny być usunięte z placu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.  Współpraca Inżyniera/Inspektora Nadzoru i wykonawcy 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto 
we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i 
SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 
wykonawcę. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i 
bezstronny. 
Decyzje Inżyniera/Inspektor Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów  
i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier/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. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 
włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier/Inspektor Nadzoru  
powiadomi wykonawcę  
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST.  
Polecenia Inżyniera/Inspektor Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 
24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.3.  Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami 
Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w 
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniając: 
1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w 
zakresie: 



 

 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w 
energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 
3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 

ochroną konserwatorską, 
8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi 
publicznej, 

10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy. 

 

5.4.  Harmonogram robót 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
do akceptacji harmonogram całej budowy na warunkach przewidzianych w 
Kontrakcie 

 

5.5. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i SST,  
a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 
poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier/Inspektor Nadzoru  zleci taki 
sposób postępowania  
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca 
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

 
 

6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) 
Używane jednostki wykazano w poniższej tabeli. 

 
 



 

 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w 
Polsce jest Ustawa „Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodności. 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne 
nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

 z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa, 

 z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

 z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 
Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 
podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 

 Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 
jednostki wydające Certyfikaty) określa rozporządzenie w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
oraz rozporządzenie w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej, a także rozporządzenie w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. 

 Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą 
lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną. 

 Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską 
Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór 
deklaracji zgodności określa rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane 
i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są 
dopuszczone do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz 
tych wyrobów określa Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 
Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi danymi 
szczegółowym. Materiały  
i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej 
klasie. 
 
Metody i przyrządy. 
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w 
sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą 
występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się 
mieścić w następujących granicach: 
-  Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC. 
-  Wilgotność: 0 do 95 %. 
-  Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz robót. 



 

 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier/Inspektor 
Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, 
Inżynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia 
jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program ten będzie 
zgodny  
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inżynier/Inspektor Nadzoru  będzie uprawniony 
do audytu systemu w każdym jego aspekcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed 
rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są 
określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier/Inspektor 
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

 
 

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; bhp; wykaz 
zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 



 

 

odpowiedzialnych za jakość  
i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót; 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót; 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań); 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi  
- wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - 

kontrolne; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót; 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien   zapewnić   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   
personel,   laboratorium,   sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed  zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inżynier /Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być 
określone  
w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam 
określone,  
to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi/Inspektor Nadzoru zaświadczenie,  
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowanej odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a 
wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier/Inspektor Nadzoru  
powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 



 

 

niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Inspektor Nadzoru  natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki powinny być pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera/Inspektor Nadzoru Wykonawca powinien 
przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Inspektor 
Nadzoru powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera/Inspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi/Inspektor Nadzoru kopie raportów  
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi/Inspektor Nadzoru na 
formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i 
inspekcji,  
i udostępnić je na życzenie Inżynierowi/Inspektor Nadzoru. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru 
Inżynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub 
zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów  
i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
 



 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/Inspektor 
Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Inspektor Nadzoru 
na jego życzenie. 

 

6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującym i 
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika 
budowy  
i Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

 uzgodnienie przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakości  
i harmonogramów robót; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg 
robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach; 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektor Nadzoru; 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty 
odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót; 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi; 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej; 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót; 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące 
jakości materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał; inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
powinny być przedłożone Inżynierowi/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



 

 

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

 
 

Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych  
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 

7.  Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki 
obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 
wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą 
wykonywane  
w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów 
poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na 
podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w 



 

 

czasie wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Każdy pojazd powinien być 
oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny 
być przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy 
przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, 
że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie 
określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający 
jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna 
być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości 
nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w 
stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektor Nadzoru, nie 
podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być 
odrzucone przez Inżyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy 
zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania 
pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału 
przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów 
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie 
zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do 
uzgodnionej.  
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektor 
Nadzoru, materiał rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany 
na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej 
materiału. Ustalenia  
o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w 
przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie 
przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału, jeżeli 
rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i 
była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem 
robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta 
podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary 
lub masa tych elementów mogą być  losowo  sprawdzane na budowie, a ich 
akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile 
takich tolerancji nie określono  
w SST. Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości 
wbudowanej  
w konstrukcje. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji 
projektowej i/lub SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny 
być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje 
odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi 
powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że 
były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 



 

 

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie 
ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie 
ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów 
ważonych  
z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli 
zredukowana  
o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone 
 w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony  
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

 

8.  Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót, 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń, Inżynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 
robotach dodatkowych Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady 
odbioru podane  
w SST dotyczących danej części robót. 



 

 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz  
z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 
kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 
kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.  
  
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W    przypadkach    niewykonania    wyznaczonych    robót    poprawkowych    lub    
robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu  
i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do    odbioru    końcowego    Wykonawca  jest.    zobowiązany    przygotować 
następujące 
dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   

zanikających  
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z 

SST i PZJ, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 
i SST, 

• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 



 

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

 
8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

 
 
 
9. Podstawa płatności 

 
9.1.  Ustalenia ogólne 

Zasady płatności określone będą w kontrakcie na roboty budowlane. 
 
Ceny podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania 
robót i koszty związane z: 
 Wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych 

zobowiązań  
i wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie 
lub wynikających z Kontraktu. 

 Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi. 
 Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów  

i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi. 
 Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb 

wykonania robót objętych Kontraktem. 
 Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi. 
 Kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, itd. 
Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób 
kompletny opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i z zachowaniem jakości i zgodnie z 
wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W taki sposób roboty będą odbierane. 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące  wykonania i odbioru robót wymienionych w nagłówku SST. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej między innymi: 
- ustalenie tras linii kablowych istniejących 
- wytyczenie tras linii projektowanych 
- określenie  tras innego uzbrojenia 
- przebudowę istniejących kanalizacji kablowych  
- budowę kanalizacji kablowych dla sieci  nn i  sieci oświetlenia  
- przebudowę  linii kablowych nn   
- demontaż  masztów i elementów sieci oświetlenia zewnętrznego terenu  
- montaż  fundamentów dla masztów oświetleniowych z oprawami  zewnętrznymi 
- montaż i  przyłączenie szafek rozdzielczych w sieci oświetleniowej 
- wciąganie kabli  sieci nn i sieci  oświetleniowej do  kanalizacji 



 

 

- układanie instalacji uziemiającej, 
- montaż  skrzynek izolacyjnych zewnętrznych  
- wykonanie kablowych  linii zasilających urządzenia techniczne  
- budowa i montaż rozdzielnic i tablic rozdzielczych w obiektach 
- dostawa i montaż urządzeń  wyposażenia układu elektroenergetycznego obiektów 
- montaż kabli i przewodów elektrycznych, 

- montażem opraw oświetleniowych  

- montaż  osprzętu  

- montaż urządzeń i odbiorników energii elektrycznej  i robotami   towarzyszącymi  

- i inne wynikające z projektu 

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

szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego itp.), 

-  ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 

-  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 

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

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

 
Roboty końcowe: 
1. Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy, 
2. Prace porządkowe po wykonaniu robót, 
3. Kontrola jakości wykonanych robót. 
 
 

1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST "Wymagania Ogólne", a także podanymi poniżej: 
 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków 
i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 
materiału lub wyrobu. 
 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
 
Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące  



 

 

z ziemią. 
 
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci 
elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za 
pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 
 
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, 
ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno 
lub wielofazowych. 
 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 
 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
 
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 
od góry. 
 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej,  przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
 
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 
 
Uziemienie - połączenie części uziemianych (części czynnej, części przewodzącej dostępnej, 
części  obcej) z ziemią. 
 
Przewód uziemiający - przewód łączący część uziemioną z uziomem 
 
Zacisk probierczy - umożliwia odłączenie uziomu od części uziemionej dla ułatwienia pomiaru 
rezystancji uziemienia 
 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Bezpieczniki topikowe - zabezpieczają przed przetężeniami, przede wszystkim przed skutkami 
zwarć. 
Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika wpływają wszystkie jego części składowe, ale 
decydujący wpływ mają: topik, gasiwo, i korpus wkładki. 
 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 
być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN 
nie są częścią czynną). 



 

 

 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału. 
 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
-  przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
-  drabinki instalacyjne, 
-  koryta i korytka instalacyjne, 
-  kanały i listwy instalacyjne, 
-  rury instalacyjne, 
-  kanały podłogowe, 
-  systemy mocujące, 
-  puszki elektroinstalacyjne, 
-  końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
-  pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki 

i szyny, zaciski ochronne itp.). 
 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
 
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do przymocowania  
i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, 
luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 
 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio 
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przeciążeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli 
i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z 
dokumentacją; . 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 
-  wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
-  kucie bruzd i wnęk, 
-  osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 



 

 

-  montażu montaż uchwytów do rur i przewodów, 
-  montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 
szynoprzewodów, 
-  montaż  korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
-  oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, stosowanych materiałów i oraz za 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na 
własny koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inżyniera poniższej dokumentacji 
wykonawczej: 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania na własny koszt oraz przedstawienia do akceptacji Inżyniera harmonogram robót, 
uwzględniający rodzaj, kolejność, etapy i terminy wykonania robót jak również przedstawić 
technologię wykonawstwa tych robót - ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania 
poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić ·warunki równoczesnego wykonywania 
kilku robót branżowych na sąsiednich odcinkach przylegających do siebie lub położonych 
jeden nad drugim, w celu zapobieżenia kolizjom i nieszczęśliwym wypadkom oraz 
powstawania przeszkód przy równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach;· 
 

1.6. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
-  projekt budowlany i wykonawczy, 
-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), 
-  dziennik budowy, 
-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  
-  protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu 

z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
-  dokumentacja powykonawcza. 
 

2.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
„Wymagania ogólne”. 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i 
urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
-  dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 
-  wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

-  oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

-  wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

-  wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 



 

 

2.1. Rodzaje materiałów 

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

2.1.1. Kable i przewody 

Kable energetyczne układane w budynkach winne posiadać izolację wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłoki ochronnej. 
Parametry techniczne zastosowanych kabli: 
1.  Kable niskiego napięcia: 
-  napięcia znamionowe - 0,6/1 kV 
-  przekroje żył: 16 do 300 mm2. 
-  materiał przewodzący – miedź 
 
2. Przewody niskiego napięcia: 
-  napięcia znamionowe 450/750V 
-  przekroje żył: 1,5 do 300 mm2 
-  materiał przewodzący – miedź 
 

2.1.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej w 
terminie przewidzianym Zleceniem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zlecenia, zostanie nie dopuszczony do 
robót. 
 

 
2.1.3.Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w wyniku podziału budynku na strefy pożarowe, w 
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach 
przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody 
układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury 
instalacyjne, listwy podłogowe). 
 
Drabinki instalacyjne – stosować drabinki wykonane z perforowanych taśm stalowych 
ocynkowanych mocowane systemowo. 
 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych ocynkowanych. Do 
systemu koryt metalowych stosować łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli 
sztywnych (np. przekrojach większych przekrojach żył). 
 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) stosować 
wykonane z tworzyw sztucznych o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej 
temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być 
odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na 
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 
Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy 
wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju 



 

 

poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie 
giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od 0 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o 
dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur 
karbowanych: od Ø16 do Ø54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być 
gładkie lub karbowane - średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od Ø13 do Ø42 mm, 
średnice typowych rur karbowanych giętkich: od Ø7 do Ø48 mm  
i sztywnych od Ø16 do Ø50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w 
instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub 
karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
 
Kanały podłogowe poziome o wymiarach. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy 
ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne 
(wyposażenie Użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu 
osprzętu podtynkowego, z pierścieniem Ø45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów 
podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane 
w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), 
a także w podłogach pustakowych lub podniesionych. 
 

2.1.4. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski 
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych 
(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub 
podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 
niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 
temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają 
stopień ochrony minimalny lP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 
instalacyjnego. Ze względu na system montażu -występują puszki natynkowe, podtynkowe, 
natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać 
następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa Ø 60 mm, sufitowa lub 
końcowa Ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa Ø 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- 
trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju Żyły do 6 mm2. Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane 
do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 
 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 
elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub 
lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i 
przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców 
przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

 
 
 
2.1.5. Sprzęt instalacyjny 
 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych 
i natynkowo-wtynkowych: 

 łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø 60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków", 



 

 

 łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio 
na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

 
Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0- 2,5 
mm2. 
Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujacych 
płomienia. 
Podstawowe dane techniczne: 
-  napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
-  prąd znamionowy: do 16 A, 
-  stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
-  stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 

2.1.6.Gniazda wtykowe 

Gniazda ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 

 gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny  
i przystosowane do instalowania w puszkach Ø 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków", 

 gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 
ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą 
wkrętów lub przyklejane, 

 gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w 
tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5-50,0 mm

2
 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy 

gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
-  napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
-  prąd znamionowy: 16A, 16Adla gniazd 1-fazowych, 
-  prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
-  stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
-  stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 

2.1.7. Sprzęt oświetleniowy 

Montaż i rozmieszczenie opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej zawierającej: 
-  dobór opraw i źródeł światła, 
-  plan rozmieszczenia opraw, 
-  rysunki sposobu mocowania opraw, 
-  plan instalacji zasilającej oprawy, 
-  obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 
-  zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 
Oprawy oświetleniowe dobrano odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i 
warunków środowiskowych - występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem 
elektrycznym oznaczonych O, l, II, III. 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosować do instalowania opraw 
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 
1 mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w 
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w 
pozostałych przypadkach. 
 

2.1.8. Specyfikacja materiałowa 
 
2.1.8.1. Oprawy oświetleniowe 
Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów wraz z charakterystyką przedstawiono w 
Dokumentacji Projektowej. 



 

 

 
2.1.8.2. Kable, przewody 

Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów wraz z charakterystyką przedstawiono  
w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.1.8.3.Złącze kablowo-pomiarowe, wyłącznik główny, tablice rozdzielcze, 
sterownicze 
Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów wraz z charakterystyką przedstawiono  
w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.1.8.4. Sprzęt instalacyjny 
Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów, typ, producent przedstawiono w Dokumentacji 
Projektowej. 

 
2.2.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót 

montażowych 

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

i specyfikacji technicznej 
-  są właściwie oznakowane i opakowane, 
-  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

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

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

2.3.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji 
elektrycznych 
 

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

3.  Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne". Prace można 
wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
 



 

 

 

4.  Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" . 
 

4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające 
wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15'C i - 5'C dla krążków, ze względu na 
możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5.  Wykonanie robót 
 
Warunki ogólne wykonania przygotowawczych Robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z projektu i aktualnych map oraz planów 
służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych, z umiejscowieniem słupów oświetleniowych i 
szafki sterowniczej oświetlenia. Jeżeli w miejscach wykopów lub w ich bliskim sąsiedztwie, 
znajdują się przedmioty lub przeszkody demontowane, utrudniające wykopy, należy je 
zdemontować na czas robót ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach 
ziemnych prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w miejscach 
nieoznaczonych jako skrzyżowania lub zbliżenia, w których istnieje przypuszczenie obecności 
ewentualnej instalacji podziemnej.  
Przed przystąpieniem do prac należy ściśle  określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów  
oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla słupów, 
grubego osprzętu, rur   i bębnów kablowych.  
 
Warunki ogólne wykonania robót instalacyjnych 
Układanie linii kablowych niskiego napięcia w ziemi. 
Linie kablowe należy układać w rowach, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby 
geodezyjne. Prace prowadzić z zachowaniem dużej ostrożności, ze względu na podziemne 
uzbrojenia terenu i drzewa. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być 
zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń 
znajdujących się na trasie budowanej linii. 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed 
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy 
układaniu nie powinna być niższa niż 0

o
C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być możliwie duży. 
Linię kablową niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez 
naprężania, na głębokości 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 
10cm piasku, następnie należy nasypać minimum 15cm gruntu rodzimego i przykryć folią z 
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i szerokości min. 30cm. 
Następnie rów kablowy zasypać zagęszczanym gruntem rodzimym. 
Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić 
ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie 
kabla z gazem oraz drogami należy wykonać w rurze ochronnej HDPE o średnicy 40mm. Na 
początku i końcu linii kablowej, w wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie 
mniej niż po 1m. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, 
zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych 
niż 10m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na 
oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące 
informacje:  

 Nazwę użytkownika, 

 Symbol i nr ewidencyjny kabla, 

 Typ, przekrój i ilość żył, 



 

 

 Napięcie znamionowe kabla, 

 Rok ułożenia. 
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. 
Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie 
ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 
 
Warunki ogólne wykonania robót montażowych 
Słupy należy ustawiać ręcznie na wcześniej zamontowanym fundamencie betonowym. Słupy 
wyposażyć we wnęki montażowe na tabliczki bezpiecznikowe, zamykane na śrubę typu imbus. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości 
słupa. Zasypanie fundamentu słupa powinno się odbyć warstwami gruntu rodzimego o 
grubości 20cm z zagęszczeniem za pomocą ubijaka. Fundament betonowy słupa, należy do 
wysokości 30 cm nad poziomem terenu zabezpieczyć przed wilgocią lepikiem asfaltowym. 
 
 
Ochrona przeciwporażeniowa 
Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja ochronna 
poszczególnych elementów instalacji. Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej 
jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego wyłączenia napięcia poprzez wyłączniki 
nadprądowe działające na bazie sprawnej instalacji uziemiającej. 
W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych, należy zastosować połączenia wyrównawcze. Przewód 
wyrównawczy powinien być poprowadzony od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do 
szyny PEN szafki rozdzielczej. 

 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną  
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inżyniera. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
elektroenergetyczne. 
 

5.2. Instalacja bezpieczeństwa i sygnalizacji. 

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania 
urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy 
energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia 
przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut. 
Podtrzymanie funkcjonowania instalacji elektrycznej jest świetle przepisów rozumiane jako 
ciągłe zaopatrzenie w prąd budynku w wypadku pożaru. Dotyczy to określonych obwodów 
istotnych dla bezpieczeństwa, w budynkach, których przebywa jednocześnie duża ilość ludzi. 
Dotyczy to obwodów zasilania: 
-  oświetlenia ewakuacyjnego 
-  wentylacji oddymiającej, pomp instalacji tryskaczowej 
- innych urządzeń których działanie na wypadek pożaru jest wymagane . 
 

5.2.1. Utrzymanie funkcjonalności E 90 
Dla utrzymania funkcjonalności instalacji elektrycznej na wypadek wystąpienia pożaru 
projektuje się instalacje kablowe ze zintegrowanym utrzymaniem funkcjonalności. Utrzymanie 
funkcjonalności instalacji kablowej ze zintegrowanym zachowaniem funkcjonalności można 
potwierdzić dla trzech sposobów układania kabli: 
-  układanie kabli na drabinkach kablowych; 
-  układanie kabli w korytkach kablowych; 
-  pojedyncze układanie kabli na ścianach i pod stropem 
Konfiguracja standardowa składa się z konstrukcji nośnej o odstępie punktów podparcia co 
1,2m.Słupki zawiesi oraz pręty gwintowane należy tak zwymiarować, aby ich obliczona 



 

 

wielkość zaciskania siłą ciągnącą, przy zachowaniu funkcjonalności E 90 nie była większa od 6 
N/mm2 . 
Maksymalna szerokość drabinki kablowej - 400mm 
Maksymalny ciężar drabinki kablowej - 20 kg/m 
Odstęp miedzy szczebelkami drabinki kablowej - 150mm 
Maksymalna szerokość korytka kablowego - 300mm 
Maksymalny ciężar korytka kablowego - 20 kg/m 
Wysokość ścianki bocznej korytka kablowego 60 mm a grubość blachy 1,5 mm 
Układanie kabli z wykorzystaniem pojedynczych kablowych w odstępach co 300 mm. 
 

5.3. Oświetlenie ewakuacyjne 

5.3.1. Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego  
W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację wymaga się, aby były 
oświetlone strefy określonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika, że wskazane jest 
umieszczanie opraw oświetleniowych, co najmniej 2m nad podłogą. 
W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do 
oświetlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny być usytuowane w pobliżu 
każdych drzwi wyjściowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrócić uwagę na 
potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. 
Zatem oprawy powinny być umieszczane: 
a)  przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 
b)  w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio; 
c)  w pobliżu każdej zmiany poziomu; 
d)  obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 
e)  przy każdej zmianie kierunku; 
f)  przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 
g)  na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego; 
h)  w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy; 
i)  w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego jeśli punkty 

pierwszej pomocy lub urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe  
k)  nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być tak 

oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx  
 
/ „w pobliżu” oznacza „w obrębie” 2m mierzone w poziomie /. 
 

5.4. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 
-  przemieszczenie w strefie montażowej, 
-  złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
-  wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 
-  roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne 
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

-  osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

-  montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów, 

-  łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy Użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 
niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w 
tablicy poniżej. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
    Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

 

Średnica znamionowa 
rury (mm) 

Promień 
łuku (mm) 

18 190 

21 190 

22 250 

28 250 

37 350 

47 450 

 
-  łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie), 
-  puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
-  przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 

do średnicy wprowadzanych rur, 
-  koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
-  wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 

mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej ST, 

-  montaż kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną 
w dokumentacji projektowej i ST. 

-  w przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, 
stalowego nie jest konieczne, przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 
narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe  
i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 
wytycznych), 

-  roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych, 

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

 

5.5.  Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, 
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie 
na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, 
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy instalować na wys. 1,1m. 



 

 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 
instalacji i schematami. 
 

5.6. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla 
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem 
wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i 
miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 
instalacji. 
 

6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Kontrolę jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów schematami systemów technicznych. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
Szczegółowe zasady kontroli robót 
Po wykonaniu każdej z niżej wymienionych odrębnych całości Robót należy sprawdzić 
zgodność ich wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inwestora oraz skontrolować 
poprawność montażu poszczególnych podzespołów. 
Badania jakości Robót w czasie budowy 
Przed ułożeniem kabli oświetlenia drogowego należy sprawdzić głębokość posadowienia 
słupów. Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych należy sprawdzić oznaczenia 
kabla, głębokość jego ułożenia, oraz grubości poszczególnych warstw i ułożenie folii w 
wykopie. Szczególną uwagę należy zwrócić przed zasypaniem na jakość wykonania muf 
kablowych, przepustów i odległości przy zbliżeniach. 
 
Badania i pomiary  
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: 

 prawidłowość połączeń kablowych zasilania, 

 dokręcenie zacisków końcówek kablowych, 

 prawidłowość połączeń instalacji uziemiających, 

 dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 

 konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, 

 prawidłowość montażu wyposażenia, 

 skuteczność ochrony przeciwporażeniowej złącza kablowego, 

 rezystancję uziemienia. 

 połączenia zacisków wewnętrznego okablowania sterowniczego, 

 kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia, 

 prawidłowość połączeń układu cało i północnego oświetlenia, 

 nastawy zegara sterującego, 

 prawidłowość połączeń przewodów ochronnych, 



 

 

 prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia, 

 zainstalowanie tabliczki ostrzegawczej, 

 zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym niż bezpieczne, 

 funkcjonalność łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń i zamknięcia drzwiczek, 

 skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 
 
Badania i pomiary linii kablowych  
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: 

 prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach osłonowych, 

 prawidłowość montażu, zachowanie prawidłowego połączenia żył zgodnie z kolorystyką, 

 zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i przewodów, 

 sposób wyprowadzenia kabli do przepustów oraz podejścia do urządzeń i osprzętu, 

 jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 

 oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 

 zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 

 rezystancję izolacji, 

 ciągłość żył linii kablowej. 
 
Badania i pomiary oświetlenia zewnętrznego 
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: 

 poprawność montażu elementów słupów, 

 poprawność montażu tabliczek bezpiecznikowych i opraw oświetleniowych, 

 pionowość ustawienia słupów, 

 typy słupów i opraw, 

 jakość połączeń kabli zasilających, 

 prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 

 badanie funkcjonalności automatyki załączania oświetlenia, 

 sprawdzenie załączenia ręcznego oświetlenia, 

 konserwację zacisków ochronnych i złącz kontrolnych, 

 pomiar izolacji i ciągłości kabli zasilających i przewodów doprowadzających do oprawy, 

 pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów i opraw, 

 elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i fundamentów. 
 
Próby montażowe 
1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów 
(prac regulacyjno - pomiarowych) i próbnym uruchomieniem ("bieg luzem" ) 
poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres prób montażowych 
należy uzgodnić z Inwestorem. 

2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy), stanowią one m.in. 
podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 
rozruchowych. 

3. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 
a) pomiar rezystancji izolacji, którą należy wykonać induktorem 2500 V. 
b) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 
c) sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 

4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
 

6.2. Sprawdzanie odbiorcze. Próby montażowe 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Sprawdzanie odbiorcze wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61:2000 która ustala 
znormalizowane warunki sprawdzania instalacji po wykonaniu, sprawdzaniu okresowym oraz 
po przebudowie. 
Wymagane sprawdzanie odbiorcze wg normy PN-IEC 60364-6-61:2000: 



 

 

Każda instalacja podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do 
eksploatacji, powinna być poddana oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały 
spełnione wymagania niniejszej normy. 
Dokumentację techniczną wraz ze schematami, należy udostępnić osobom wykonującym 
sprawdzanie instalacji. 
W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy podjąć środki ostrożności w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń obiektu oraz zainstalowanego 
wyposażenia. 
W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji, należy sprawdzić, czy ta rozbudowa 
lub zmiana są zgodne z niniejszą normą i czy nie powodują one pogorszenia stanu 
bezpieczeństwa istniejącej instalacji. 
 

6.2.1. Kontrola instalacji elektrycznych poprzez oględziny 
Oględziny należy wykonywać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Oględziny mają na celu potwierdzenie, Że zainstalowane na stale urządzenia elektryczne: 
-  spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych; 
-  zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z niniejszą normą; 
-  nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
W zależności od potrzeb, należy sprawdzić przez oględziny co najmniej: 
-  sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, łącznie z pomiarami odstępów, 

w przypadkach np.. ochrony przy Użyciu barier, obudów, przeszkód lub przez umieszczenie 
poza zasięgiem ręki; 

-  obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się 
pożaru i ochrony przed skutkami cieplnymi ; 

-  dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia ; 
-  wybór i nastawienie urządzeń ochronnych i sygnalizacyjnych ; 
-  obecność prawidłowo umieszczonych odpowiednich urządzeń odłączających  

i łączących; 
-  dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych ; 
-  oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych ; 
-  umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji ; 
-  oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. ; 
-  poprawność połączeń przewodów; 
-  dostęp do urządzeń, umożliwiających wygodną ich obsługę i konserwację. 

 
6.2.2. Próby 
W zależności od potrzeb, należy przeprowadzić niżej wymienione próby: 
-  ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 
wyrównawczych; 
-  rezystancji izolacji instalacji elektrycznej ; 
-  ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów ; 
-  rezystancji podłogi i ściany ; 
-  samoczynnego wyłączenia zasilania ; 
-  próbę biegunowości; 
-  próbę wytrzymałości elektrycznej; 
-  próbę działania; 
-  skutków cieplnych; 
-  spadku napięcia 
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 
niezgodności. 
Metody wykonywania prób opisane w normie, są podane jako zalecane, dopuszcza się 
stosowanie innych metod, pod warunkiem że zapewnią one równie miarodajne wyniki. 
Próba ciągłości przewodów ochronnych 
Ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych. 
Należy wykonać próbę ciągłości przewodów. Zaleca się wykonanie próby przy użyciu źródła 
prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4 — 24 V w stanie bezobciążeniowym i prądem co 
najmniej 0,2 A. 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
Rezystancję izolacji należy zmierzyć: 



 

 

a)  między przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa; 
UWAGA. W praktyce, pomiar ten można wykonać tylko w czasie montażu instalacji przed 
przyłączeniem odbiorników. 
b) między każdym przewodem roboczym i ziemią.  
 
Ochrona przez oddzielenie obwodów 
Oddzielenie części czynnych jednego obwodu od części czynnych innych obwodów i od ziemi, 
należy sprawdzić przez pomiar rezystancji izolacji. 
 
Rezystancja podłogi i ściany 
W przypadku konieczności sprawdzenia pomiarów należy wykonać przynajmniej trzy pomiary 
w tym samym pomieszczeniu; w tym jeden w odległości około 1 m od dostępnych obcych 
części przewodzących występujących w tym pomieszczeniu. Pozostałe dwa pomiary powinny 
być wykonane przy większych odległościach. 
Powyższą serię pomiarów należy powtórzyć dla każdej powierzchni podlegającej badaniu. 
 
Próba biegunowości 
Jeżeli przepisy zabraniają instalowania w przewodzie neutralnym jednobiegunowym łączników, 
należy wykonać próbę biegunowości w celu sprawdzenia, czy wszystkie te łączniki są 
włączone jedynie w przewody fazowe. 
 
Próba wytrzymałości elektrycznej 
Próbę wykonuje się na urządzeniach w miejscu ich zainstalowania, zgodnie z metodą 
przedstawioną w załączniku E- normy. 
 
Zespoły takie jak rozdzielnice i sterownice, napędy, urządzenia sterownicze, blokady powinny 
być poddane próbie działania w celu stwierdzenia, czy są one właściwie zmontowane, 
nastawione i zainstalowane, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami niniejszej normy. 
Urządzenia ochronne, jeżeli to konieczne, powinny być poddane próbie działania w celu 
stwierdzenia, czy są prawidłowo zainstalowane i nastawione. 
 

6.3. Sprawdzenia odbiorcze 

Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 
-  zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
-  zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
-  stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 

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

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
-  poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 
-  poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
-  pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MQ. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MQ. 
Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 

6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i 
materiałami 

 

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



 

 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nieznaczącą dla 
jakości funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 
-  dla kabli i przewodów - mb, 
-  dla opraw oświetleniowych - szt. 
-  dla opraw oświetleniowych ze źródłami światła - kpl. 
-  dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - kpl 
-  rozdzielnice, tablice - kpl 
-  osprzęt elektryczny - szt. 

 
8.  Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania Ogólne". 
 

8.2. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże 
lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. 
zasilanie pomp. 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych. 
 

8.4. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem Użytkownikowi 
urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
-  dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
-  dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 
oznaczenia kabla, ciągłości Żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem 
probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. 



 

 

Odbiór końcowy przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa Umowa 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 
-  szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 
-  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania Użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych (aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.), 
-  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i odbiorów częściowych, 
-  instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów, 
-  wyniki badań, pomiarów i ekspertyz 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem Użytkownikowi 
urządzeń zasilających. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w poz. 6.2. niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST oraz dokonać oceny 
wizualnej. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Z czynności odbiorowych sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-  ocenę wyników badań, pomiarów i ekspertyz 
-  ocenę wizualną 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, 
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wewnętrznych 
instalacji elektrycznych po Użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót naprawczych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad i 
usterek. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych badań, 
ekspertyz, itp. wewnętrznych instalacji elektrycznych z uwzględnieniem zasad opisanych w pot 
8.4. „Odbiór końcowy”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego, Zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone usterki i wady. 
 
 

9.  Podstawa płatności 
Obowiązują zapisy kontraktu 
 

10.Normy 

N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona   przeciwporażeniowa. 

 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 



 

 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
podstawowe. 
 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 
 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy. 
 
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
 
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych. 
 
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. 
 
PN-EN 50146 Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń Żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 



 

 

 
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 
 
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod lP). 
 
PN-EN 60664-1:2003 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
 
PN-EN 60670-1 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do Użytku domowego i 
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 
 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące. 
 
PN-EN 60898-1:2003 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A1). 
 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 
 
PN-EN 61008-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do Użytku domowego i podobnego (RCCB). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 
 
PN-EN 61009-1 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: 
Postanowienia ogólne. 
 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
(Zmiana Az1). 
 
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 
badania (Zmiana Az1). 
 
PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 
robocze 220 V i 230V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 
r. 



 

 

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

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji niskoprądowych, a w 
szczególności: 

 systemu sygnalizacji pożaru i sterowań pożarowych (SSP); 

 instalacji okablowania strukturalnego (OS); 

 systemu telewizji dozorowej (CCTV); 

 systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN); 

 system kontroli dostępu (KD); 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 

1.3. Przedmiot z zakresu robót objętych specyfikacją techniczną  

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji niskoprądowych dla inwestycji. 
 
Zakres robót obejmuje: 

 budowę tras kablowych, 

 zabudowę punktów dystrybucyjnych i elementów magistralnych poszczególnych systemów 
niskoprądowych 

 ułożenie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

 zabudowę elementów końcowych poszczególnych systemów (tj. gniazd użytkowników, 
czujników, itp.)  

 układanie kabli i przewodów, 

 terminowanie kabli, 

 wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 
kabli i przewodów, 

 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji, 

 prace wykończeniowe. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, 
znaków i sposobów oznaczania, metod badań  i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 
materiału lub wyrobu. 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 
być pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN 
nie są częścią czynną). 



 

 

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych  w celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

 przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

 drabinki instalacyjne, 

 koryta i korytka instalacyjne, 

 kanały i listwy instalacyjne, 

 rury instalacyjne, 

 kanały podłogowe, 

 systemy mocujące, 

 puszki elektroinstalacyjne, 

 końcówki kablowe, gniazda RJ45, panele z gniazdami RJ45, zaciski i konektory, 

 pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki    
i szyny, zaciski ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej  w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio 
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 
i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli 
i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie 
z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

 kucie bruzd i wnęk, 

 osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

 montaż uchwytów do rur i przewodów, 

 montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

 montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

 oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 
 

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót (wg. CPV) 

 
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
45312000-7  Instalacja systemów alarmowych i anten, 
45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 
45312300-0  Instalowanie anten 
45314300-4   Instalowanie infrastruktury okablowania 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia, 
32421000-0   Okablowanie sieciowe 



 

 

32422000-7   Elementy składowe sieci 
32423000-4   Gniazda sieciowe 
32424000-1   Infrastruktura sieciowa 
32581000-9 Sprzęt do przesyłu danych 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych 
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i 
osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia 
parametrów technicznych urządzeń lub podwyższenia wcześniej przewidywanych.  
 

1.7. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

 projekt budowlany i wykonawczy, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), 

 dziennik budowy, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 

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

 dokumentacja powykonawcza. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę 
i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

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

 wydał deklarację zgodności, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

2.2. Specyfikacja materiałowa 

 
Wszystkie materiały do wykonania okablowania instalacji niskoprądowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych) albo je przewyższać. Parametry systemu powinny być potwierdzone 
odpowiednimi deklaracjami. 
System sygnalizacji pożaru musi obejmować kompletne rozwiązanie. Nie dopuszcza się 
mieszania elementów różnych systemów SSP. 
System okablowania strukturalnego musi obejmować kompletne rozwiązanie dla techniki 
miedzianej światłowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych z osprzętem. 
Wszystkie powyższe elementy muszą stanowić jeden i pełny system okablowania i pochodzić 
od jednego producenta. Na całość systemu OS należy uzyskać spójną i jednolitą gwarancję od 
producenta okablowania strukturalnego potwierdzoną odpowiednim certyfikatem.  



 

 

2.2.1. Infrastruktura kablowa 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach 
przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody 
układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury 
instalacyjne, listwy podłogowe). W przypadku podziału przejścia przez ściany wydzieleń 
pożarowych (pomieszczenia techniczne) przepusty kablowe należy uszczelnić pożarowo w 
klasie przegrody. 
Drabinki instalacyjne – wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako 
mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji. 
Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego 
wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.  
Koryta i korytka instalacyjne – wykonane z perforowanych taśm stalowych, aluminiowych lub 
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, 
ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do 
kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki 
łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
Ujęte w części elektrycznej. 
Kanały i listwy instalacyjne – wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych, aluminiowych 
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być 
ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie 
od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji 
producenta, przeważają płaskie o szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o 
większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia 
prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub 
listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew 
instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta  i zaleceń normy. Kanały pionowe o 
wymiarach – wysokości 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej 
wymaganiach estetycznych podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub 
kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający 
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i 
przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych 
oraz audio-video. 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem – (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 
tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o 
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny by odporne na temperaturę 
otoczenia w zakresie od – 5 do  + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania 
rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia elementów narażonych 
na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur 
instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości 
wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub 
karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 
mm, natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe 
czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur 
gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 
7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli 
sztywnych przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – 
spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowych wielkościach takich jak 
rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub 
zamykane). 
 

2.2.2. Kable instalacyjne i przyłączeniowe 

 Kabel S/FTP, 4 pary, kategorii 6a LSZH, 

 Kable YnTKSYekw o przekroju żyły 0,8mm jednoparowe. 

 Kable YTKSY o przekroju żyły 0,5mm 3-parowe 



 

 

 Kable XzTKMX ekw pw o przekroju żyły 0,8mm 3-parowe 

 Kable OMY o przekroju żyły 1mm 1-parowe 

 Kable HDGs PH90 o przekroju żyły 2,5mm 1-parowe 

 Kable HTKSH PH90 o przekroju żyły 1mm 2-parowe 

 Kable światłowodowe jednomodowe 9/125 

 Kable wieloparowe kat.3 
 
Przy układaniu kabli należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich promieni gięcia kabla. 
Wszelkie uszkodzenia sufitów lub ścian należy przywrócić do stanu pierwotnego na koszt 
wykonawcy. 

2.2.3. System kontroli dostępu 

System kontroli dostępu będzie obejmował: 

 moduły drzwiowe połączone magistralą z centralą zarządzającą systemem; 

 czytniki kart zbliżeniowych; 

 klawiatury; 

 czujniki otwarcia drzwi 

 elektrozaczepy rewersyjne 
System będzie zwizualizowany na stanowisku nadzorczym w pomieszczeniu ochrony. 
 

2.2.4. System sygnalizacji włamania i napadu 

System sygnalizacji włamania i napadu będzie obejmował: 

 centralę zarządzającą systemem wraz z modułami rozszerzeń; 

 czujki ruchu; 

 kontaktrony; 

 klawiaturę; 

 sygnalizatory akustyczno-optyczne; 

 sygnalizator akustyczny do powiadomienia o napadzie typu buz zer 
System będzie zwizualizowany w pomieszczeniu ochrony. 

2.2.5. System telewizji dozorowej 

System telewizji dozorowej będzie służył do nadzoru otoczenia obiektu, wejść i węzłów 
komunikacyjnych. Będzie on obejmował: 
- kamery kolorowe, kopułowe wewnętrzne; 
- kamery stacjonarne zainstalowane na zewnątrz obiektu; 
- rejestratory (czas rejestracji 30 dni); 
- stanowisko nadzorcze w pomieszczeniu ochrony. 
 

2.2.6. System nadzorczy SMS 

System nadzorczy SMS będzie wizualizował systemy SSP, SSWiN, KD oraz zapewniał 
współdziałanie ich z systemem CCTV. Będzie on pokazywał stan wszystkich elementów 
systemu i zapewniał możliwość ich wysterowania ze stacji operatorskiej w pomieszczeniu 
ochrony. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, jak również 
terminy realizacji poszczególnych etapów. 



 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

3.1.1. Prowadzenie robót 

Prowadzenie robót w budynku wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych 
w przepisach (normach) obowiązujących w zakresie ww. obiekcie oraz uzgodnień wykonania 
robót z jednostkami nadzorującymi dane obiekty. 

3.1.2. Odbiór placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót instalacji niskoprądowych Wykonawca powinien zapoznać się z 
budynkiem, w którym będą prowadzone roboty oraz warunkami prowadzenia okablowania 
i montażu poszczególnych elementów systemów ze szczególnym uwzględnieniem prac w 
przestrzeniach ogólnodostępnych. 

3.1.3. Koordynacja wykonania instalacji niskoprądowych z innymi 
robotami 

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonana 
we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, 
szczegółowy harmonogram robót instalacji niskoprądowych oraz pomocnicze roboty 
ogólnobudowlane związane z prowadzonymi robotami. 

3.1.4. Materiały 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN) oraz 
przepisom dotyczącym instalacji niskoprądowych.  

3.1.5. Sprzęt 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczących 
instalacji niskoprądowych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich 
jakości i wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 

3.1.6. Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 
przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów instalacji 
niskoprądowych i urządzeń  należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Należy zastosować się 
do zaleceń producenta. 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i elementów bezpośrednio przed montażem, w celu 
uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. 

3.1.7. Budowa tras kablowych. 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie 
odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni 
gięcia kabli są podane w kartach katalogowych i specyfikacjach technicznych kabli 
miedzianych i światłowodowych. 
Przy budowie tras kablowych należy wziąć pod uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 
dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, 



 

 

zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym   a okablowaniem 
strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego są wykonane. 
 

Typy kabli 
Minimalny dystans pomiędzy kablami   w mm 

Brak przegrody 
Przegroda 
aluminiowa 

Przegroda stalowa 

Nieekranowany kabel zasilający 
oraz skrętka nieekranowana 

200 100 50 

Nieekranowany kabel zasilający 
oraz skrętka ekranowana 

50 20 5 

 

3.1.8. Układanie kabli. 

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia 
gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.) 
Symetryczne kable skrętkowe należy układać w wybudowanych kanałach kablowych lub 
wciągać do rurek w sposób odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie 
uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania 
kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach 
konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka 
nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie 
tworzyły się węzły ani supły.  
Należy bezwzględnie pamiętać o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem 
wykonawczym. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy 
zewnętrznej kabla skrętkowego. 

3.2. Budowa central, elementów magistralnych i końcowych  

 Przy zabudowie poszczególnych elementów instalacji niskoprądowych należy pamiętać, aby 
podejście instalacji było wprowadzone bezpośrednio do elementu bez widocznych odcinków 
okablowania. 

 Do wszystkich elementów należy zapewnić dostęp serwisowy. 

 Elementy służące do obsługi systemów muszą być zainstalowane w sposób umożliwiający 
dostęp obsługi i łatwe odczytanie wyświetlanych komunikatów, 

 

3.3. Budowa gniazd użytkowników   

Punkty dostępu do systemu mogą przybierać różne formy: gniazd podtynkowych i gniazd na 
kanałach instalacyjnych. Przy doborze typów osprzętu i serii należy się kierować warunkiem 
odpowiedniego dopasowania do kształtu gniazd RJ45, warunkiem zapewnienia odpowiednich 
promieni gięcia kabli zakończonych w tych gniazdach oraz co najmniej zbliżonym wyglądem 
(zaakceptowanym przez Inwestora) do gniazd instalacji elektrycznej.   
W każdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem zapasu 
kabla w obrębie gniazda bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalają 
na zorganizowanie zapasu. Przy montażu należy bezwzględnie pamiętać o odpowiednim 
oznakowaniu gniazd zgodnym z oznakowaniem kabla oraz odpowiadającego mu gniazda 
w panelu zainstalowanym w szafie dystrybucyjnej. 

3.4. Przebieg tras kablowych 

Trasa kablowa instalacji niskoprądowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. W przypadku długich traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej 
i zasilającej biegną równolegle do siebie na odległości większej niż 35m, należy zachować 
odległość między instalacjami, co najmniej 50mm lub stosować metalowe przegrody. 
Minimalna odległość między kablami informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, 
neonowymi i próżniowo-łukowymi (lub innymi  o wysokim poziomie prądu rozładowania) 
powinna wynosić 130 mm. Kable stosowane w różnych celach (np. zasilające energią 



 

 

elektryczną i informatyczne) nie powinny być umieszczane w tych samych wiązkach. Różne 
wiązki powinny być oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegółowe informacje w 
normie PN-EN 50174-1:2002. 

3.5. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy 
wykonywać w przepustach rurowych, 
Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury 
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 
Przejścia przez elementy wydzieleń pożarowych muszą być zabezpieczone do klasy 
przegrody i odpowiednio oznaczone. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
powykonawczo dokumentacji przejść pożarowych z naniesieniem oznaczeń wszystkich 
uszczelnionych przepustów kablowych. 

3.6. Podejścia instalacji do urządzeń 

Podejścia instalacji niskoprądowych do urządzeń należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych. 

3.7. Uziemienie i ekranowanie 

W systemach niskoprądowych należy uziemić wszystkie zasilacze, metalowe obudowy, 
a w szczególności szafkę okablowania strukturalnego. 

3.8. Prace wykończeniowe. 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych 
wykonanych z listew z tworzywa, kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, 
uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew 
zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem 
lub inną masą uszczelniającą. 
Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 
Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej 
otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się 
właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w 
miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 
Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania 
systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, 
pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. 
Elementami, które należy oznaczać, są: 

 dla systemu okablowania strukturalnego: 
- szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania, 
- poszczególne panele krosowe, 
- poszczególne porty tych paneli, 
- gniazda użytkowników. 

 dla pozostałych instalacji wszystkie elementy systemów. 
Należy również pamiętać o oznakowaniu kabli – minimalnie, gdy nie ma możliwości 
zastosowania oznaczników wzdłuż trasy kablowej (trasa biegnie w przestrzeni niedostępnej) 
należy oznakować początek i koniec przewodu. 
Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 
Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą 
następujące elementy: 

 podstawa opracowania, 

 informacje o Inwestorze, Inwestorze Zastępczym, Generalnym Wykonawcy, Wykonawcy 
rozpatrywanej instalacji, 

 opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii, 

 lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / 



 

 

Nazwa elementu / Ilość, 

 schemat połączeń elementów instalacji, 

 podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji, 

 dla okablowania strukturalnego widoki szafki oraz widoki wszystkich rodzajów punktów 
logicznych, 

Informacje zawarte w dokumentacji muszą odzwierciedlać rzeczywisty stan instalacji. 

3.9. Pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego 

Proces instalacji okablowania strukturalnego jest kończony pomiarami instalowanych torów 
skrętkowych. Pomiary wykonywane określają parametry toru. Wszystkie pomiary zakańczane 
są protokołem pomiarowym każdego toru. 
Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane 
oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących 
standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność 
jego wskazań.  
Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III 
e poziomem dokładności. 
 
Do pomiarów części miedzianej należy bezwzględnie użyć uniwersalnych adapterów 
pomiarowych. Wykorzystanie do pomiarów adapterów pomiarowych specjalizowanych pod 
konkretne rozwiązanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyż nie gwarantuje 
pełnej zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy (w szczególności z wymaganiem 
dotyczącym zgodności komponentów z metodą pomiarową De-Embedded). 
 
Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej „Łącza stałego” (ang. „Permanent Link”) – 
przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterów pomiarowych do pomiaru łącza stałego Kategorii 
5e (nie specjalizowanych pod żadnego konkretnego producenta ani żadne konkretne 
rozwiązanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analizę całego łącza, które znajduje 
się „w ścianie”, łącznie z gniazdami końcowymi zarówno w panelu krosowym, jak i gnieździe 
użytkownika.  
 
Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 
Wire Map  mapa połączeń pinów kabla, 
Length   długość poszczególnych par, 
Resistance  rezystancja pary, 
Capacitance  pojemność pary, 
Impedance  impedancja charakterystyczna, 
Propagation Delay czas propagacji, 
Delay Skew  opóźnienie skrośne, 
Attenuation  tłumienność, 
NEXT   przesłuch, 
ACR   stosunek tłumienia do przesłuchu, 
Return Loss  tłumienność odbicia, 
ELFEXT   ujednolicony przesłuch zdalny, 
PS NEXT  suma przesłuchów poszczególnych par, 
PS ACR   suma tłumienności poszczególnych par, 
PS ELFEXT  suma przesłuchów zdalnych, 
 
Pomiar każdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość tłumienia) należy wykonać 
w dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm (MM). 
Powinien zawierać: 
• Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar 
• Metodę referencji 
• Tłumienie toru pomiarowego 
• Podane wartości graniczne (limit) 
• Podane zapasy (najgorszy przypadek)  
• Informację o końcowym rezultacie pomiaru  
 



 

 

Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy 
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a 
pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) 
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie 
w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) 
musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego 
miedzianego oraz toru światłowodowego. 

 

3.10. Pomiary pozostałych instalacji niskoprądowych 

Dla pozostałych instalacji należy wykonać pomiary oporności i pojemności poszczególnych 
odcinków okablowania magistralnego (w tym pętli dozorowych SSP) oraz oporności 
pozostałych odcinków instalacji. 

Pomiary akustyczne 

Sprawdzenie poprawności zrozumienia dźwiękowych komunikatów uruchomionego 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego ma polegać na pomiarze współczynnika zrozumiałości 
mowy RASTI oraz ciśnienia akustycznego SPL zamontowanych głośników. Pomiar ten ma 
wykonywać specjalista akustyk dysponujący odpowiednim miernikiem. Wszelkie pomiary mają 
zostać odnotowane w protokole pomiarowym i przedstawione wraz z innymi dokumentami do 
odbioru.   
 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Odbiór odbywa się poprzez: 

 weryfikację struktury poszczególnych systemów 

 weryfikację doboru komponentów i aparatury 

 weryfikację funkcjonalności poszczególnych systemów niskoprądowych 

 weryfikację jakości wykonania prac wykończeniowych. 

4.1. Weryfikacja struktury systemu okablowania. 

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku oraz połączeń 
pomiędzy nimi.  

4.2. Weryfikacja doboru komponentów i aparatury. 

Dla OS  poszczególne tory transmisyjne powinny zawierać komponenty kategorii 6a. 
Dla pozostałych instalacji należy stwierdzić zgodność funkcjonalno-techniczną elementów 
z przyjętymi założeniami. 

4.3. Weryfikacja weryfikację funkcjonalności poszczególnych systemów 

Sprawdzenie funkcjonalności poszczególnych systemów niskoprądowych polega zarówno na 
sprawdzeniu poprawności działania wszystkich elementów końcowych jak i przyjętych 
algorytmów pracy i wzajemnej komunikacji pomiędzy systemami. 
Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego łączy 
stałych bądź kanałów polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z normą PN-EN 
50346:2004 z zastosowaniem odpowiednich przyrządów określonej dokładności. Przy badaniu 
okablowania symetrycznego należy posłużyć się przyrządem pomiarowym poziomu III.  
Wynik badań powinien być pozytywny dla wszystkich łączy stałych systemu. 

4.4. Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to 
sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji. 



 

 

5. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi wstępnemu, 

 odbiorowi końcowemu. 

5.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 

 Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor w oparciu o przeprowadzone 
pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi i 
uprzednimi ustaleniami. 

5.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

 Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje Inwestor. 

5.3. Odbiór wstępny robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 5.4. 
Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego. 
 

5.4. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru 
wstępnego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 
wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu. 

 Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne). 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 Dziennik budowy. 



 

 

 Oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym. 

 Rejestry obmiarów (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacjami technicznymi. 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja - w porozumieniu z Wykonawcą - wyznaczy 
ponowny termin odbioru wstępnego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

5.5. Odbiór końcowy 

 
Odbiór końcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór końcowy – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5.3. „Odbiór wstępny robot". 
 

6. PŁATNOŚCI  

Obowiązują zapisy kontraktu. 

7. NORMY 

PN-EN 50173-1:2004  
Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne i 
strefy biurowe  
 
EN 50173-1:2007 oraz ISO/IEC 11801:2002 – Cabling for customer premises  
wymienione normy zawierają podstawowe zalecenia dotyczące instalowania okablowania 
ekranowanego i nieekranowanego. Dokładnie definiują parametry transmisyjne i fizyczne 
zainstalowanych torów miedzianych i światłowodowych w okablowaniu międzybudynkowym, 
pionowym i poziomym. Jako wyznacznik możliwości transmisyjnych torów miedzianych w 
okablowaniu poziomym wprowadzone jest pojęcie klasy toru, które definiuje rodzaje aplikacji. 
Zdefiniowane są również kategorie kabli światłowodowych OM1, OM2 i OM3, do których 
przypisane są odpowiednie aplikacje. 
 
PN-EN 50174-1  
Information technology – Cabling installation. Part 1: Specification and quality assurance  
Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości  
Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002), norma zawiera informacje, 
którymi należ się kierować, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. 
Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyższej trwałości 
budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, 
oznaczania testów oraz napraw eksploatacyjnych. 
 
PN-EN 50174-2  
Information technology – Cabling installation. Part 2: Installation planning and practices inside 
buildings  
Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie 
instalacji wewnątrz budynków  



 

 

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002) norma zawiera szczegółowe opisy 
dotyczące planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania 
strukturalnego miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia właściwych 
parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń 
przepięciowych. Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli 
światłowodowych. 
  
PN-EN 50310 : 2007 
Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 
sprzętem informatycznym  
Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 
50310: 2002. Norma definiuje sposoby budowy sieci zasilającej prądu stałego oraz zmiennego, 
budowy i prowadzenia instalacji uziemiającej oraz zapewnienia właściwego poziomu 
bezpieczeństwa elektromagnetycznego sieci. Całość zaleceń ma za zadanie zbudowanie sieci 
zapewniającej bezpieczeństwo pod kątem porażenia elektrycznego. 
 
PN-EN 50346; 2002  
„Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania” – 
norma opisuje sposoby testowania sieci okablowania strukturalnego 
 
PN-93/E08390/11  
Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne. 
 
PN-93/E08390/14  
Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
 
PN-93/E08390/51  
Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące systemów. 
 
PN-EN 50132-7  
Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących 
zabezpieczenia. 
 
PN-E 50132-5  
Systemy alarmowe –Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 5: 
Teletransmisja. 
 
PKN-CEN/TS 54-14  
Systemy sygnalizacji pożarowej; Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, 
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

 


