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1. OGÓLNE  WARUNKI  TECHNICZNE  WYKONANIA  
I ODBIORU  ROBÓT  INSTALACYJNYCH 

Kod CPV 
Instalacyjne roboty elektryczne (Kod CPV 45315100-9) 
Roboty w zakresie oświetlenia terenu i linii kablowych (Kod CPV-
45316100-6) 
 

S.00.01. WSTĘP 

 

00.01.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót instalacji elektrycznej remontowanym i przebudowywanym budynku Wojska 
Polskiego, ORZYSZ, nr dz.411/43. 

 
00.01.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznej w w 
remontowanym i przebudowywanym budynku Wojska Polskiego, ORZYSZ, nr dz.411/43, 
stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli 
i jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych budowli.  

 

• ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych 

warunkach wykonawstwa robót. 

• ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne 

 
PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 

 
PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: 

Instalacje elektryczne 
PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
 

PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria 
określania wymagań dotyczących oświetlenia (oryg.). 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym. 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego (oryg.). 

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem 
przetężeniowym (oryg.). 
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PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-44-
3: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
 

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym. 

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów. 
 

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. 
 

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, 
łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony 
przed przepięciami (oryg.). 
 

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
 

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i 
przewody ochronne (oryg.). 

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania 
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic 
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do 
użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice 
tablicowe. 
 

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Identyfikacja 
zacisków urządzeń i zakończeń przewodów (oryg.). 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne (oryg.). 
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

i zagrożenie życia (oryg.). 
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach (oryg.). 
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Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów:  

• atest 
• certyfikat 
• aprobatę techniczną ITB 
• certyfikat zgodności. 

00.01.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych. W zakres 
robót części specyfikacji technicznej wchodzą: 
 

• wykonanie przepustów pod ciągiem pieszym, 
• oprzewodowanie elektryczne w budynku, 
• montaż osprzętu elektrycznego, 
• montaż opraw oświetleniowych, 
• montaż uziomów budynku, 

 

00.01.4. Definicje i pojęcia 

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 

• aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 

jednostkę; 

• bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie 

uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; 

bruzdy z przewodami gazowymi mogą być niewypełnione i odkryte, wypełnione 

materiałem budowlanym nie powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z 

otworami wentylacyjnymi; 

• certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy 

i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 

przepisami prawnymi 

• deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 

techniczną; 

• dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 

zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

• Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier kontraktu 

• Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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• Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

• materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

• polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

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; 

• rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

 
Specyfikacje techniczne podane w następnych rozdziałach, dotyczące poszczególnych 
rodzajów instalacji elektrycznych należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi 
podanymi w niniejszym rozdziale. 
 
Dla instalacji i robót nie objętych niniejszej ST wymagania techniczne wykonania 
i odbioru powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej. 
 
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności 
pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
 

00.01.5. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 
a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być 

obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo 

potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych 
przez niego za konieczne - również potwierdzane przez autora projektu. 

c. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

d. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytu ze skali rysunków. 

 

00.01.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację magazynów, składowisk, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

00.01.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

00.01.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 

00.01.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

00.01.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inżyniera). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

00.01.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

S.00.02. MATERIAŁY 
 

00.02.1. Urządzenia 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, 
a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, 
wydane przez jednostki upoważnione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 

00.02.2 Przewody 
Dostarczone na budowę kable powinny być nawinięte na bębnach a jeśli są to krótkie odcinki 
dopuszcza się w kręgach. Kable nie powinny posiadać widocznych uszkodzeń. Składowanie kabli 
powinno być zgodne z warunkami: 
a) kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza  
się składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, 
b) bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, 
a kręgi ułożone poziomo, 
c) końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 
 

00.02.3 Rurki i kanały instalacyjne 
Listwy, rurki lub kanały instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez 
widocznych uszkodzeń, zgnieceń i zniekształceń. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanały 
instalacyjne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w 
temperaturze nie niższej niż –5 °C i nie wyższej niż 25 °C – w wiązkach odpowiednio gęsto 
wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. 
 

00.02.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 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 niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

00.02.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
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 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

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

S.00.03. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
 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 kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

S.00.04. TRANSPORT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 



11 

S.00.05. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

S.00.06. KONTROLA JAKOŚCI 
 

00.06.1. Program zapewnienia jakości 
 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. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 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, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, 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 

oraz 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, 
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• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

00.06.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać 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 są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 

00.06.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą 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. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 

00.06.4. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

00.06.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
 Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

00.06.6. Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi SST. 
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 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać w.w. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

00.06.7. Dokumenty budowy 

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

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera 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, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

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

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów 
• 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 będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera 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 umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

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

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
S.00.07. OBMIAR ROBÓT 
 
00.07.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 

00.07.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą 
wyliczone w m2. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 

00.07.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
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 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

00.07.4. Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 

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

S.00.08. ODBIÓR ROBÓT 
 

00.08.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

00.08.2. 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 będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

00.08.3. Odbiór częściowy 
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 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. 
 

00.08.4. Odbiór ostateczny robót 
00.08.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 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 ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
00.08.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. inwentaryzację powykonawczą robót. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

00.08.5. Odbiór pogwarancyjny 
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 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

S.00.09. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

00.09.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 

S.00.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 

w tym w szczególności wymienione w p.00.01.2. oraz: 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Czesc 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 
domowego i podobnego. Cześć 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 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 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowopradowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i 
podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 
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PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowopradowe 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 po montażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i 
badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 
robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
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2. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE URZADZENIA 
ENERGETYCZNE 

 
S.01.01 WSTĘP 
  

01.01.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót instalacji elektrycznej w remontowanym i przebudowywanym budynku Wojska 
Polskiego, ORZYSZ, nr dz.411/43. 
 

01.01.2 Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania SST jest zgodny z pkt 1.2. ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

• Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wewnętrznych instalacji elektrycznych. 

• Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

• Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

S.01.02 MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w ST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

01.02.1 Elementy instalacji 
Podano w projekcie budowlanym „Instalacji elektrycznych” i w przedmiarze robót do projektu. 

01.02.2 Składowanie materiałów 
Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych. Rurki oraz listwy instalacyjne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –5 °C i nie wyższej niż 25 °C – w 
wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. Taśmy izolacyjne 
należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 

• kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza  
się składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 
izolacji, 

• bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, 
a kręgi ułożone poziomo, 

• końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 
 Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. 
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S.01.03 SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy 0,9 t, 
- elektronarzędzia. 
 

S.01.04 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

01.04.1 Transport elementów instalacji elektrycznej 
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 przedmioty w sposób 
zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 
gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem - pochylnią. 
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 
jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za 
pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym — 
aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 
oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych 
urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe 
przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na 
wstrząsy i drgania, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie 
narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon 
blaszanych, zamków itp., 

 
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
 Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków: 

• kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 

masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5
o
C, przy 

czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica 
kabla, 

• zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie bębnów z kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep, 

• bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na 
krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po 
dnie skrzyni samochodu, kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest 
zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, 

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 
kablami, 

• swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów 
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kabli jest zabronione. 

 
S.01.05 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

01.05.1 Roboty przygotowawcze 
Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń 
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia o terminie rozpoczęcia robót oraz w jakich 
godzinach mogą być one wykonywane. 
Jeżeli przed przystąpieniem do robót instalacyjnych były wykonywane jakiekolwiek inne prace 
budowlane Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do robót po otrzymaniu od 
Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z 
obowiązującymi ST części budowlanej. 

01.05.2 Roboty instalacyjno-montażowe 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem 
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
(nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób 
podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia. 
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń 
na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 
Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do 
urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych 
w osłonach urządzeń. 
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami 
jednożyłowymi należy: 

• w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego 
obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze); 

• w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z 
materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 

W przypadku mocowania lekkich urządzeń naściennych bezpośrednio na podłożu, 
przewidywanych do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po dopasowaniu 
urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu 
urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na 
właściwym miejscu. 
Po zamocowaniu urządzenia należy: 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, założyć osłony zdjęte w czasie montażu. 

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. 
Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 
Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli 
projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. 
Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia 
ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. 
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

01.05.3 Zewnętrzne instalacje elektryczne. 

Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi 

Kable układane w miejscach, gdzie są szczególnie narażone na uszkodzenia, chroni się poprzez 
osłony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych łub giętkich, stalowych 
oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje osłonowe dłuższe niż 60 m 
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lub posiadające rozgałęzienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaża się w 
studnie kablowe. Studnie żelbetowe są najpopularniejsze i posiadają wymiary minimalne 
800x800 mm, powinny posiadać odwodnienie (kanalik) i zamykany właz lub przykrycie z płyty 
betonowej lub żelbetowej, a także odpowietrznik dla umożliwienia odpływu ewentualnych 
gazów jakie mogą się zebrać w studzience. Średnica otworu osłony kabla powinna mieć co 
najmniej 1,5 średnicy kabla, jednak nie mniej niż 50 mm. Zasadą jest prowadzenie jednego 
kabla w danym otworze, jednak dopuszcza się odstępstwa od tej zasady w przypadku zestawu 
kabli jednożyłowych tworzących wiązkę wielofazową, zestawu kabli sygnalizacyjnych 
podłączonych do jednego urządzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych 
podłączonych do jednego urządzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do osłony należy oba 
końce uszczelnić, szczególnie kiedy następuje przejście pomiędzy odrębnymi strefami 
wydzielenia pożarowego (stosuje się wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiały 
izolujące, w zależności od wymaganego stopnia ochrony pożarowej). Wciąganie kabli do rur 
można wykonywać przy budowie nowych linii, niekiedy występuje konieczność wykonania osłon 
kablowych na ułożonych wcześniej kablach tub ich odcinkach - wtedy stosuje się technologię z 
zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych. 

01.05.4 Wewnętrzne instalacje elektryczne. 
W pierwszej kolejności należy wytyczyć trasy, którędy przewody instalacji będą przebiegać oraz 
wyznaczyć zgodnie z dokumentacją miejsce usytuowania RG.  
Trasy ułożenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych równoległych i prostopadłych 
do krawędzi ścian i stropów. Złącza powinny być umieszczone w miejscach dostępnych dla 
dozoru i obsługi, chronione przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi oraz dostępem 
osób trzecich. W instalacji elektrycznej należy zastosować wyodrębnione obwody oświetlenia 
górnego, gniazd wtyczkowych ogólnodostępnych oraz gniazd wtyczkowych urządzeń 
zainstalowanych na stałe (dla odbiorników o mocy 2 kW i więcej). W instalacji elektrycznej 
należy  zainstalować ochronę przepięciową.  
Obwody odbiorcze powinny być tak podłączone do wewnętrznej linii zasilającej, aby obciążenia 
poszczególnych faz  były możliwie jednakowe, nie wywołujące niedopuszczalnej asymetrii 
napięć. Każde odgałęzienie musi być wyposażone w zabezpieczenie nadprądowe umieszczone w 
RG.  
 

S.01.06 KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

01.06.1 Zakres kontroli 
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na 
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót 
będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 

• rozdzielnica niskiego napięcia, 
• wewnętrzne linie zasilające wlz, 
• wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia, 
• dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 

 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 

• pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu od strony zasilania) 
należy wykonać induktorem 500 V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i 
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,5 
MΩ dla instalacji do 500 V; 

• Pomiar kabla zasilającego, 
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• Pomiary uziemienia, 
• Pomiar ochrony przeciwporażeniowej. 

 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 

• Przewody zasilające urządzenia są dołączone do właściwych zacisków; 
 
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

01.06.2 Próby odbiorcze 
W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że 
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, 
aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy 
czynnościach odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecności Wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i 
próby instalacji i ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 
Wówczas, gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wykonawca 
zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru 
końcowego. 
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

• instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 
• dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
• szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych 

urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 
• atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń , przewodów i kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi 
wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania 
obiektu. 
   
S.01.07 OBMIAR   ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej budynku są: 

• kpl. rozdzielnic, 
• m  kabli i przewodów. 

 

S.01.08 ODBIÓR   ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem 
Inwestora, wykonawców, odpowiednich służb technicznych, ppoż i BHP oraz przedstawicieli 
instytucji finansujących. 
Komisja odbioru powinna: 

• zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją, 
• dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia 

jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 
• sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności 

danych z przedstawionymi dokumentami, 
• ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji, 
• sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 
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Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. 
Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, 
Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić 
personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel Wykonawcy 
przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich 
elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy 
przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia 
bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 

S.01.09 PODSTAWA   PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

S.01.10 PRZEPISY   I   NORMY 
Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i 
normami oraz regułami sztuki budowlanej. 
Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi 
wytycznymi IEC. 
Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem 
obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 

01.10.1 Normy 
Ogólne normy dotyczące wykonania powyższej instalacji podano w ST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.2. 

01.10.2 Inne dokumenty 
• Dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń 
• Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 
• Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z późn. zm.) 
• Całą instalację wykonać starannie i estetycznie, zgodnie z projektem, powołanymi normami, 

przepisami branżowymi oraz współczesną wiedzą techniczną. 
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3. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 

INSTALACJA ODDYMIANIA CPV 45312100-8 

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (OS) CPV 45314300-4 

3.1 Część ogólna 

3.1.1 Nazwa zamówienia 
Specyfikacja Techniczna dotycząca wykonania i odbioru instalacji oddymiania,  instalacji 
okablowania strukturalnego OS w remontowanym i przebudowywanym budynku Wojska 
Polskiego, ORZYSZ, nr dz.411/43. 
 

3.1.2 Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem ST jest zakres i sposób wykonania instalacji w w remontowanym i 
przebudowywanym budynku Wojska Polskiego, ORZYSZ, nr dz.411/43: 
w zakresie instalacji oddymiani: 

• montaż przewodów, 
• montaż centrali sterującej, 
• montaż czujek mikroprocesorowych, 
• montaż przycisków oddymiania, 
• montaż wentylatorów, 

 
w zakresie instalacji okablowania strukturalnego OS: 
• montaż gniazd punktów dostępowych 
• montaż przewodów 
• montaż i wyposażenie głównego punktu dystrybucyjnego BD 
• wykonanie odpowiednich pomiarów i badań 

3.1.3 Nazwy i kody 
Sygnalizacja alarmowa pożarowa - system alarmowy pożarowy (SAP) - zespół urządzeń, 
mogących ze sobą współpracować ( kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywania 
informacji o zagrożeniu mienia i życia w , wyniku pożaru. 
Osoba odpowiedzialna - Zgodnie z normą PN-EN 60849 osoba, lub zespół osób, która nadzoruje 
obszar zabudowany powinna mianować "osobę odpowiedzialną" identyfikowaną za pomocą nazwiska 
lub tytułu funkcyjnego, która to osoba powinna być odpowiedzialna za takie zabezpieczenie systemu, 
aby był on właściwie konserwowany i naprawiany oraz działał nieprzerwanie w określony w specyfikacji 
sposób. Osoba odpowiedzialna powinna być przeszkolona z budowy oraz zasad obsługi 
systemu 
Adresowalne urządzenia wykonawcze - budowane są w postaci przekaźników sterowanych z 
centralki lub czujek i zasilanych za pośrednictwem linii dozorowych ze stykami umożliwiającymi 
podłączenia zasilania zewnętrznego. Służą one do sterowania wybranymi urządzeniami pożarowymi 
(oddymiającymi, gaśniczymi, ewakuacyjnymi). Ich zadziałanie następuje z chwilą otrzymania sygnału 
z centralki sygnalizacji pożarowej. 
Centralka pożarowa - Centrala sygnalizacji pożarowej koordynuje pracą całego systemu 
sygnalizacji pożaru. Umożliwia identyfikacją numeru i rodzaju elementu liniowego 
zainstalowanego 
w linii adresowej. 
Linia dozorowa typu A - Unia dozorowa, w której pojedyncze uszkodzenie ( przerwa lub zwarcie ) 
nie eliminuje z dozorowania żadnego ostrzegacza pożarowego. Linią typu A może być linia pętlowa 
pod warunkiem, że każdy ostrzegacz będzie wyposażony w izolator zwarć. 
Monitoring - zbieranie przy pomocy łączy telekomunikacyjnych i radiowych, informacji o stanie 
niezależnych, oddalonych instalacji alarmowych, przez centrum monitoringu w celu podjęcia działań 
interwencyjnych w wypadku odebrania sygnału alarmu. 
Ogień - proces spalania, charakteryzujący się emisją cieplną, któremu towarzyszy dym i / lub 
płomień. 



26 

Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji 
alarmowej i działania ludzi w razie pożaru. 
Ostrzegacz pożarowy - urządzenie inicjalizujące sygnał alarmowy w związku z wykryciem 
pożaru. Ostrzegacze dzielimy na ręczne i automatyczne. 
Stan alarmowania pożarowego - stan pracy, w który wchodzi centrala po odebraniu od 
ostrzegaczy pożarowych informacji o wykryciu pożaru. 
Stan blokowania - stan pracy, w którym w centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygnałów 
i wywoływanie alarmów od jakichkolwiek ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjście z centrali i/lub tor 
transmisji do jakichkolwiek części składowych systemu sygnalizacji pożarowej, tworzących 
instalację alarmową. 
Stan dozorowania - stan pracy, w którym centrala jest zasilana ze źródła energii elektrycznej, 
spełniającego określone wymagania i nie jest sygnalizowany żaden inny stan pracy. 
Strefa dozorowa - część chronionego obiektu, w której zainstalowano jeden lub więcej 
ostrzegaczy i dla których w centrali przewidziano wspólną sygnalizacją strefową. Strefa dozorowa 
pozwala na jednoznaczne rozpoznanie miejsca wykrycia pożaru. 
Klapy dymowe – Klapy dymowe mają za zadanie odprowadzenie dymu i ciepła z pomieszczeń 
objętych pożarem oraz dróg komunikacyjnych. 
Urządzenie wyzwalające – urządzenie służące do automatycznego i/lub ręcznego otwarcie 
klapy dymowej. 
Strefa pożarowa - część budowli składająca się z jednego lub większej liczby pomieszczeń lub 
przestrzeni, wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie powstrzymać przeniesienie się 
pożaru do lub z pozostałych części budowli. 
Tor transmisji - fizyczne połączenie znajdujące się na zewnątrz obudowy centrali, służące do 
transmisji informacji i/lub zasilania pomiędzy centralą a innymi częściami systemu sygnalizacji 
pożarowej. 
Urządzenie transmisji alarmów pożarowych - wyposażenie pośredniczące 
w przekazywaniu sygnałów alarmowych z centrali pożarowej do stacji odbiorczej alarmów 
pożarowych. 
Urządzenie zasilające; zasilacz - część składowa systemu alarmowego, która dostarcza energię 
o określonych parametrach do centrali i innych części składowych systemu, zasilanych przez 
centralę. 
Klapa dymowa - pokrywa zamontowana w dachu (stropodachu) budynku, otwierana automatycznie 
i/lub ręcznie w przypadku nagromadzenia się w pomieszczeniu dymu i gorących gazów pożarowych, 
w celu ich usunięcia drogą wentylacji naturalnej 
Dwufunkcyjna klapa dymowa - pokrywa zamontowana w dachu (stropodachu) budynku, otwierana 
automatycznie i/lub ręcznie w celu usunięcia z pomieszczenia dymu i gorących gazów pożarowych, 
która przystosowana jest do wentylacji pomieszczeń w warunkach normalnej eksploatacji 
Powierzchnia otworu klapy - pole zawarte między krawędziami podstawy klapy stanowiące wylot 
usuwanych z pomieszczenia gazów pożarowych, przy obliczeniu którego nie uwzględniono umieszczonych 
w nim elementów wyposażenia klapy 
Powierzchnia czynna klapy - rzeczywista powierzchnia otworu klapy, przez którą przepływają dym 
i gorące gazy pożarowe 
Współczynnik przepływu klapy - stosunek powierzchni czynnej klapy do powierzchni 
otworu klapy 
Wzmacniacz – urządzenie aktywne pozwalające na regenerację oraz wzmocnienie sygnałów 
pasma radiowego. 
Gniazdo odbiorcze – zespół wyjść o dedykowanym przeznaczeniu do dołączenia urządzeń odbiorczych. 
Para - Skrętka lub jednostronne połączenia (dwa przewodniki o przekroju kołowym) w 
gwieździstej czwórce. 
Przewód krosujący - Elastyczna jednostka kabla lub element ze złączem przeznaczony do 
zestawienia połączeń na panelu krosującym. 
Panel krosujący - Przełącznica przystosowana do użycia przewodów krosujących. Ułatwia 
administrację przesunięć i zmian w okablowaniu. 
Interfejs do sieci publicznej - Punkt rozgraniczający sieć publiczną i prywatną. W wielu 
przypadkach interfejs do sieci publicznej jest punktem połączenia między urządzeniami dostawcy 
do okablowania siedziby klientów. 
Kabel ekranowany - Zespół dwu lub więcej symetrycznych elementów skrętek lub jednego 
elementu, lub wielu, kabla czterożyłowego owiniętych we wspólny ekran lub ekran zawarty między 
wspólną powłoką lub tubą. 
Kabel ze skrętką ekranowaną - Elektrycznie przewodzący kabel zawierający jeden lub wiele 
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elementów, z których każdy jest osobno ekranowany. Ekran może być również wspólny i w tym 
przypadku kabel nazywany jest kablem ze skrętki ekranowanej ze wspólnym ekranem. 
Połączenie splatane - Połączenie przewodników (w przypadku łączenia światłowodów 
połączenie jest spawane), zwykle z osobnych kabli. 
Gwieździsta czwórka - Element kabla zawierający cztery izolowane przewodniki skręcone 
razem. Dwa skrajnie położone przewodniki tworzą parę transmisyjną. 
Telekomunikacja - Gałąź technologii zajmująca się transmisją nadawaniem i odbieraniem 
znaków, sygnałów, pisma, obrazów i dźwięków, to znaczy wszelkiego rodzaju informacji 
przekazywanych kablem, drogą radiową, systemami optycznymi lub elektromagnetycznymi. 
Termin telekomunikacja nie jest używany w tym dokumencie w sensie prawnym. 
Szafka telekomunikacyjna - Zamknięta przestrzeń do przechowywania sprzętu 
telekomunikacyjnego, zakończeń kablowych i okablowania połączeniowego, szafka 
telekomunikacyjna jest uważana za punkt połączeniowy między podsystemami okablowania 
szkieletowego i poziomego. 
Gniazdko telekomunikacyjne - Urządzenie połączeniowe stałe, w którym jest zakończenie 
kabla poziomego. Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem okablowania obszaru roboczego. 
Punkt przejścia - Miejsce w okablowaniu poziomym, w którym następuje zmiana kabla. 
Kabel ze skrętki nieekranowanej - Elektrycznie przewodzący kabel składający się z jednej lub 
wielu par, z których żadna nie jest ekranowana. 
Obszar roboczy - Obszar w budynku, na którym lokatorzy wykorzystują końcowe urządzenia 
telekomunikacyjne. 
Kabel obszaru roboczego - Kabel łączący gniazdko telekomunikacyjne z telekomunikacyjnymi 
urządzeniami końcowymi. 
Sprzęt aktywny - urządzenia umożliwiające dostęp do sieci komputerowej. 
Przewody - wyroby składające się, z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej większej 
liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają być 
zastosowane – zaopatrzone w powłokę, niemetalową. 
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. 
Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony 
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku elektrycznego. 

3.2 Materiały 

3.2.1 Wymagania ogólne 
Przy realizacji robót należy stosować wyłącznie rodzaje materiałów wymienione w Dokumentacji 
projektowej. Dopuszcza się stosowanie wyrobów producentów krajowych i zagranicznych. 
Warunkiem dopuszczenia do wbudowania materiałów jest udokumentowanie stosownym 
świadectwem zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 

3.2.2 Instalacja 
Kable i przewody 
W instalacjach teleelektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody: 
- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 
ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na 
napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401. 
- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z 
żyłą 
ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez 
dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w 
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pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. 
- kable telekomunikacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej o wspólnym ekranie i powłoką 
polwinitową wg PN-92/T-90321. 
- kable telekomunikacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej o wspólnym ekranie i powłoką 
polwinitową nie rozprzestrzeniającą płomienia wg PN-92/T-90320 
- przewody współosiowe do transmisji sygnałów radioelektrycznych wielkiej częstotliwości wg 
PN-91/T-90601 
- kable o wiązkach parowych, nieekranowane, do multimedialnych sieci teleinformatycznych 
kat.5 wg TIA/EIA 568 A, ISO/IEC 11801:2000 
- przewód do telewizji przemysłowej w izolacji PVC z żyłą wewnętrzną z drutu w izolacji PE, z 
oplotem z drutów miedzianych, wg MIL-C-17/29C, 
- kable bezhalogenowe ognioodporne produkowane z tworzyw nie wydzielających podczas 
spalania toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów, spełniające wymagania IEC 332 
cz.3 kat.A, IEC 331 i BS6387 
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. 
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na 
utwardzonym 
podłożu. 
Kable zastosowane w Instalacji Systemu Wykrywania Pożaru i Oddymiania: 

• YnTKSYekw - kabel przeznaczony do pracy w systemach sygnalizacji alarmu pożaru i 
automatyki pożarniczej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów 
analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki. Wspólny 
ekran statyczny chroni kabel przed zewnętrznymi zakłóceniami indukowanymi przez 
zewnętrzne pola elektryczne. Podstawowe parametry: 
1. średnica żyły przewodzącej – 0,8mm 
2. maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C - 75Ω/km 
3. pojemność pomiędzy żyłami pary przy 1 kHz – 100 nF/km 
4. Napięcie pracy - 150 V 
5. Minimalna rezystancja izolacji - 20 MΩ·km 
6. Zakres temperatur pracy: podczas pracy od - 30 do + 80°C, podczas układania od - 

5 do + 70°C 
7. Minimalny promień gięcia - 10 x średnica kabla 
8. Palność kabla - nie rozprzestrzeniający płomienia 

b) HDGs PH90 – kabel elektroenergetyczny o żyłach miedzianych o izolacji z gumy silikonowej 
ceramizującej (Gs) i powłoce z tworzywa bezhalogenowego (H) z funkcja PH90. Kable te 
mają zastosowanie w miejscach, gdzie musi być zapewnione funkcjonowanie urządzeń 
podczas trwania pożaru, specjalne tworzywa i sposób montażu kabli zapewniają dopływ 
energii elektrycznej przez przynajmniej 90 min. a trwałość izolacji kabli wynosi 180 min. przy 
temp. 750°C, kable stosuje się w instalacjach oświetlenia awaryjnego, wyciągach dymu, 
systemach alarmowych, sygnalizacyjnych DSO, sygnalizacji pożaru i automatyce pożarniczej. 
Podstawowe parametry: 

1. Żyły jednodrutowe miedziane - kl. 1 
2. Izolacja mieszanka silikonowa ceramizująca 
3. Powłoka tworzywo bezhalogenowe 
4. Temperatura pracy -25°C do +90°C 
5. Napięcie znamionowe 300/500V 

Kable zastosowane w Instalacji Okablowania Strukturalnego: 
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• U/UTP kat.6 LSOH – Kable stosowane w systemach okablowania strukturalnego w 
standardach ISDN – VoIP, TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN, TP-PMD/TP-DDI - 
ATM 155, 622,1200 Mbit, ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base 
T. Powłoka z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniająca płomienia, o 
ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/LSZH). Podstawowe 
parametry: 
1. rezystancja liniowa (maks.): 150 Ω / Km 
2. Imped. charakterystyczna: (od 1 do 100 MHz) 100 +/- 15 Ω; (od 100 do 250 MHz) 

100 +/- 20 Ω 
3. Pojemność wzajemna (znamionowa): 48 pF / m 
4. Żyła – drut miedziany o średnicy 23AWG (kabel MMC 24AWG) 
5. Temperatura pracy: - 20 °C / + 70 °C 
6. Promień zgięcia (min.): 8 x średnica kabla 
7. Spełnia standardy okablowania: KABEL: IEC 61156-5, EN 50288-5-1; SYSTEM: 

ISO/IEC 11801 Edycja 2 - kategoria 6 / klasa E, EN 50173 - kategoria 6 / klasa E, 
EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6 

 
 

3.2.3 Aparatura 
Specyfikacja wymagań dla zalecanych urządzeń i elementów instalacji. 
 
Urządzenia zalecane do zastosowania w Instalacji Okablowania Strukturalnego: 
Zespolone punkty abonenckie 
Zespolony punkt abonencki będzie składał się z gniazda podwójnego 2xRJ-45, dwóch gniazd 
zasilających 230V typu DATA oraz jednego gniazda zasilania ogólnego 230V. Konstrukcja 
modułu RJ45 musi zapewniać minimalny rozplot żył w parze oraz możliwość zdjęcia izolacji na 
jak najkrótszym odcinku, co zapewni zachowanie struktury kabla od początku do końca toru – 
rozwiązanie z menadżerem kabla. Każdy moduł musi mieć możliwość rozszycia kabla według 
schematu T568A i T568B. Zastosowane w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 muszą 
umożliwiać bezproblemowy ich montaż w najpopularniejszych oprawach gniazd 
przyłączeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd 
elektroinstalacyjnych. W związku z powyższym zalecany jest system okablowania 
wykorzystujący moduły RJ45 typu „keystone”. Moduł RJ45 musi zapewnić kompensację 
sprzętową przesłuchów przy wysokich częstotliwościach. 
Zalecane parametry modułu RJ45 kategorii 6. 
Moduł RJ45 kat.6 

• Kategoria 6 
• Tłumienność wtrąceniowa [dB przy 250MHz] 0,3 
• NEXT [dB przy 250MHz] 52 
• PSNEXT [dB przy 250MHz] 42 
• FEXT [dB przy 250MHz] 54 
• PSFEXT [dB przy 250MHz] 44 
• Tłumienie odbić [dB przy 250MHz] 19 
• Grubość żyły kabla 0,50-0,65 
• Grubość izolacji żyły kabla 1,05-1,6 
• Ilość kabli tego samego typu i rozmiaru możliwych do zarobienia 2 
• Wytrzymałość złącza LSA-PLUS [ilość cykli] ≥200 
• Siła potrzebna do zarobienia kabla 20 N 

 
 

3.2.4 Źródła uzyskania materiałów 
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Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących 
zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań. Inspektor może dopuścić tylko te 
materiały, które posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie 
Polskich Norm oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

3.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca dopilnuje, aby tymczasowo składowane materiały, do chwili, gdy będą potrzebne 
do wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli inspektora. 

3.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Przedstawiciela Menadżera Projektu /Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadżera Projektu 
/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. w terminie przewidzianym kontraktem. Montaż dokonać 
przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót.  
Wykaz sprzętu do wykonania prac:  

• Narzędzia do zarabiania kabli typu S-STP i U/UTP. 
• Przyrząd do pomiarów transmisyjnych kabli kat.6A i kat. 5e. 
• Przyrząd do pomiarów parametrów sygnału CATV. 
• Wiertarka udarowa. 
• Miernik skuteczności izolacji. 
• Miernik do pomiaru impedancji pętli zwarcia. 
• Miernik do pomiaru czasu i prądu zadziałania wyłączników różnicowo – prądowych. 
• Zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 20kVA. 
• Wibromłot elektryczny. 

3.4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Do obowiązków wykonawcy należy usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : Samochód skrzyniowy dostawczy Samochód dostawczy, Przewożone materiały i 
elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na 
środkach transportu. 

3.5 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcje wykonawczym i w ST, a także w 
normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia 
z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca . 

3.5.1 Wymagania dotyczące projektowanej instalacji SAP 

3.5.1.1 Wymagania ogólne 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu instalacji SAP 
· trasowanie, 
· montaż uchwytów, 
· układanie przewodów 
· przejścia przez ściany i stropy. 
· montaż sprzętu i osprzętu. 
· łączenie przewodów. 
· przyłączanie aparatury. 

3.5.1.2 Trasowanie 
Trasa instalacji SAP powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane 
jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

3.5.1.3 Układanie przewodów 
Przewody pętli dozorowych układać podtynkowo, a w przestrzeni miedzy stropowej na 
uchwytach. 
Przy układaniu przewodów odległości między uchwytami dla przewodów kabelkowych nie 
powinny być większe niż 0,5 m rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości 
między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się 
w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy 
przewodów między uchwytami nie byty widoczne. Do mocowania przewodów stosować 
materiały odporne na korozję. 
Montaż przewodów o odporności ogniowej typu HDGs należy wykonać podtynkowo na 
specjalnych certyfikowanych metalowych uchwytach kablowych montowanych co 30cm – trasa 
pozioma i co 50 cm – trasa pionowa. 

3.5.1.4 Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji SAP przez ściany stropy i inne przegrody muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach 
rurowych. Obwody instalacji SAP przechodzących przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem 
mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych , kształtownik , korytka i inne 
materiały dopuszczone do tych celów. 

3.5.1.5 Montaż sprzętu i osprzętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze 
przykręcane do podłoża za pomocą śrub rozporowych. Wykaz czynności przy montażu niżej 
wymienionego osprzętu: 
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Instalacja podstaw czujek pożarowych. 
1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania. 
2. Wprowadzenie przewodów. 
3. Wykonanie ślepych otworów i sprawdzenie wymiarów 
4. Wywiercenie otworów 
5. Osadzenie kołków rozporowych 
6. Zamontowanie do podłoża wkrętami lub śrubami 
7. Wykonanie zapinek z taśmy lub drutu 
Instalacja czujek pożarowych. 
1. Sprawdzenie parametrów czujek, przycisków, wskaźników zadziałania przed montażem. 
2. Rozpakowanie ostrzegacza. 
3. Oczyszczenie powierzchni zewnętrznej ostrzegacza. 
4. Transport pionowy czujek. 
5. Instalowanie czujek dymu, w uprzednio zainstalowanych gniazdach i podstawach. 
Instalacja centrali pożarowej. 
1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania. 
2. Wykonanie ślepych otworów 
3. Wywiercenie otworów 
4. Osadzenie śrub kotwiących. 
5. Sprawdzenie prawidłowości działania centralki 
6. Programowanie centrali. 
Instalacja elementów sygnalizacyjnych. 
1. Trasowanie miejsca montażu wskaźników. 
2. Wykonanie otworów w podłożu. 
3. Osadzenie śrub kotwiących w podłożu, 
4. Rozpakowanie wskaźników. 
5. Oczyszczenie obudowy na zewnątrz. 
6. Obcięcie i obrobienie końcówek przewodów. 
7. Podłączenie przewodów pod zaciski. 
8. Montaż wskaźników do podłoża. 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów. 

3.5.1.6 Montaż aparatów 

1. Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie. 
• aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w 

instrukcji montażowej wytwórcy. 
• w przypadku, gdy odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją 

uprzednio umocować zgodnie z projektem. 
• odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków 

rozporowych. 
• śruby należy umieszczać we wszystkich otworach urządzenia lub aparatu 

służących do mocowania. 
• odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 

5°, jeżeli instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej. 
2. Wprowadzanie przewodów do odbiorników 

• zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych 
części przewodu, które po połączeniu będą niedostępne. 

• w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub 
odbiornik jest wyposażony w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w 
wykonaniu szczelnym. 

• centralkę sygnalizacji pożaru zainstalować tak aby górne wskaźniki były maksymalnie na 
wysokości 180 cm od podłogi i minimalnie 75 cm od ścian. 
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3.5.1.7 Połączenia wyrównawcze 

Centralkę sygnalizacji pożaru należy podłączyć przewodem Dyżo 4mm2 do szyny wyrównawczej 
w budynku. Ekwipotencjalizacja elementów przewodzących wewnątrz budynku jest realizowana 
za pomocą połączeń wyrównawczych. 

3.5.1.8 Ochrona przepięciowa 
Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi 
przenoszonymi przez rozdzielczą siec zasilającą oraz przed przepięciami generowanymi przez 
urządzenia przyłączone do instalacji zostały zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć 
powinny wytłumić przepięcia do wartość poniżej poziomu wytrzymałości udarowej urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. 

3.5.1.9 Próby montażowe 
Pomiary rezystancji izolacji dla przewodów należy wykonać za pomocą induktorem o napięciu 
250V dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja 
izolacji powinna być nie mniejsza niż 0,25 MΩ. 

3.5.2 Wymagania dotyczące projektowanej instalacji OS 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na własny koszt. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawce nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

3.5.2.1 Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża obejmuje 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: 
• Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu. 
• Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych. 
• Kucie bruzd. 
• Osadzanie kołków w podłożu – średnice kołków dostosować do montowanych elementów. 
• Montaż uchwytów do rur i przewodów przez przykręcenie wkrętem do kołka rozporowego. 
• Zaprawianie bruzd. 

3.5.2.2 Montaż korytek, listew i rur instalacyjnych, puszek 
elektroinstalacyjnych. 

• Montaż z zachowaniem estetyki wykonania na gotowym podłożu elementów osprzętu 
instalacyjnego do montażu kabli i przewodów, puszek elektroinstalacyjnych. 
• Zwrócić szczególna uwagę na estetykę docinania koryt i zastosowanie niezbędnych kształtek. 
• Łuki z rur sztywnych należny wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie możne być większe niż 
15% wewnętrznej średnicy rury. 
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• Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), 
• Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur, 
• Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

Wciąganie przewodów i kabli do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych należy poprzedzić 
wciągnięciem drutu stalowego lub włókna z kompozytu szklanego. W przypadku łatwości 
wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. W 
czasie układania (montażu) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 
charakterystyka podana w dokumentacji projektowej należy przestrzegać granicznych 
parametrów obciążeń mechanicznych i promieni zagięcia podawanych przez producenta 
przewodów i kabli. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 
i dodatkowe naprężenia. 

Przewody w budynku układać w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem, w ściankach GK w 
rurkach instalacyjnych karbowanych, w przestrzeniach międzystropowych w rurkach 
elektroinstalacyjnych na uchwytach przykręcanych do ścian lub stropów. Końce przewodów 
winny być trwale oznakowane. 
Roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, należy 
wykonać z zachowaniem estetyki wykonania. 

Wykonanie robót w zakresie budowy okablowania komputerowego określają Normy, a w 
szczególności: 
PN-EN 50173-1:2009 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cześć 1: 
Wymagania ogólne 
PN-EN 50173-2:2008 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cześć 2: 
Pomieszczenia biurowe 
PN-EN 50174-1:2002 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cześć 1: Specyfikacja i 
zapewnienie jakości 
PN-EN 50174-2:2002 - Technika informatyczna Instalacja okablowania. Cześć 2: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 
PN-EN 50346:2004 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego 
okablowania 
PN-EN 50310:2007 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym 
TIA/EIA-568-B.2 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 2: Balanced 
Twisted Pair Cabling Components 
TIA/EIA-568-B.2-1 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 2: 
Balanced Twisted Pair Components - Addendum 1 - Transmission Performance Specifications 
for 4-Pair 100 Ohm Category 6 Cabling 
ISO/IEC 11801:2002 - Information technology Generic cabling for customer premise 

3.5.2.3 Wymagania ogólne dotyczące instalatorów sieci okablowania 
strukturalnego 

• Instalacja okablowania strukturalnego musi zostać wykonywana przez instalatora 
posiadającego ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania 
przyjętego w tym projekcie. Instalacja okablowania strukturalnego powinna być 
wykonywana przez firmę posiadająca ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez 
producenta okablowania strukturalnego. W/w dokument należy załączyć do oferty 
będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. 

• Certyfikat instalatora musi być dokumentem terminowym, wydawanym na okres 
jednego roku. Przedłużenie autoryzacji o kolejny rok dokonuje producent okablowania 
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na podstawie wniosku instalatora, a w przypadku wprowadzenia nowych norm lub 
istotnych zmian w ofercie producenta po przeprowadzeniu szkolenia uzupełniającego. 

• Wymaga się, aby wykonawca posiadał minimum dwóch instalatorów mających 
autoryzacje producenta okablowania strukturalnego w zakresie projektowania, 
wykonywania, nadzoru, pomiarów oraz kwalifikowania do objęcia gwarancja. Należy to 
potwierdzić certyfikatami imiennymi wystawionymi przez producenta oferowanego 
okablowania strukturalnego. 

3.5.2.4 Wymagania ogólne dotyczące producenta i systemu okablowania 
strukturalnego. 

• Producent okablowania strukturalnego musi posiadać wdrożony system zapewnienia 
jakości ISO 9001:2000 od co najmniej 5 lat poświadczony odpowiednim Certyfikatem. 

• Producent okablowania strukturalnego musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z 
norma ISO 14001:2004 dotyczący: Projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw 
rozwiązań w zakresie zarządzania informacja i przesyłem danych, które umożliwiają 
właścicielom infrastruktury na efektywne planowanie, zakupy, wdrożenia, zabezpieczenie 
i zarządzanie ich własna infrastruktura warstwy fizycznej przez cały okres eksploatacji. 

• Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego oferowane przez 
producenta muszą spełniać dyrektywę RoSH (ang. RoHS – Restriction of use of 
hazardous substances) o numerze 2002/95/EC PARLAMENTU I RADY EUROPY z dnia 27 
stycznia 2003r.w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji 
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz z późniejszymi zmianami (2005/747/WE z 
dnia 21 października 2005 r.) oraz ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I 
PRACY z dnia 6 października 2004 (Dz.U. Nr 229, poz. 2309 i 2310) w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystania w sprzęcie 
elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie wpływać na 
środowisko. 

• Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne musza byc 
oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i 
pochodzic z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system. Nie dopuszcza się 
instalowania w torze transmisyjnym elementów pochodzących od różnych producentów 
w szczególności dotyczy to kabli transmisyjnych. 

Wykonane okablowanie strukturalne musi zostać objęte minimum 25-cio letnim certyfikatem 
gwarancyjnym wydanym przez producenta okablowania. W tym okresie powinny obowiązywać 
następujące gwarancje: 

• Wszystkie komponenty certyfikowanego systemu będą wolne od usterek materiałowych 
oraz wykończeniowych pod warunkiem ich prawidłowego montażu i eksploatacji. Jeżeli 
jakiekolwiek komponent w Certyfikowanym Systemie Okablowania zostanie uznany za 
wadliwy i uniemożliwiający poprawna transmisje sygnałów elektrycznych, producent 
naprawi te elementy lub wymieni je na nowe, aby umożliwić transmisje takich sygnałów. 

• Łącza/kanały Certyfikowanego Systemu Okablowania będą spełniać parametry 
wydajności zgodne z kategoria, której dotyczy certyfikat. Jeżeli wydajność 
Certyfikowanego Systemu Okablowania okaże się niezgodna z kategoria, której dotyczy 
certyfikat (na podstawie wyników zgodnych z normami procedur testowych), producent 
naprawi lub wymieni komponenty w celu zapewnienia wydajności, której dotyczy 
certyfikat. 

• Certyfikowany System Okablowania będzie wolny od usterek uniemożliwiających 
działanie zgodnie z normami aplikacji i protokołów w ramach kategorii wydajności 
całego toru transmisyjnego, której dotyczy certyfikat. Dotyczy to aplikacji/protokołów 
uznawanych przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum oraz 
przeznaczonych specjalnie do transmisji przy użyciu okablowania zdefiniowanego w 
normach TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801, EN 50173. Jeżeli Certyfikowany System 
Okablowania uniemożliwi użytkownikowi końcowemu korzystanie z aplikacji/protokołów 
zgodnie z kategoria wydajności systemu, której dotyczy certyfikat, producent 
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przeprowadzi diagnozę problemu i naprawi lub dostarczy nowe komponenty, które 
zapewnia skuteczna transmisje tych aplikacji i protokołów. 

Okablowanie strukturalne musi posiadać certyfikaty wydane przez niezależne laboratorium 
badawcze potwierdzające zgodność z normami okablowania strukturalnego minimum w zakresie 
łącza (Permanent Link oraz Chanel). 

3.5.2.5 Pomiary parametrów okablowania strukturalnego 
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić 
odpowiednie testy i pomiary poświadczające, ze okablowanie poziome spełnia standardy 
kategorii 6 / Klasy E, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania 
konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Należy 
sprawdzić zgodność struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. Łącznie z 
pomiarami należy dostarczyć certyfikat potwierdzający ważna kalibracje przyrządu 
pomiarowego. 
Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary łączy stałych (Permanent Link) w 
odniesieniu do wartości granicznych parametrów klasy E (kategorii 6) wg normy ANSI/EIA/TIA-
568- B.2-10 lub ISO/IEC 11801. 
• Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 
• Straty odbiciowe RL 
• Tłumienność wtraceniowa 
• Zmniejszenie przesłuchu zbliznego NEXT pomiędzy dwiema parami 
• Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliznego (PSNEXT) 
• Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema parami 
(ACR) 
• Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu (PSACR) 
• Zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej 
(ELFEXT) pomiędzy dwiema parami 
• Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii 
transmisyjnej (PSELFEXT) 
• Rezystancja pętli stałopradowej 
• Opóźnienie propagacji 
• Rożnica opóźnień propagacji. 
Do wykonania pomiarów należy stosować mierniki zalegalizowane, umożliwiające pomiary 
wszystkich parametrów przewidzianych jako minimalny zakres. Muszą to być mierniki o 
dokładności min. Level III takie, jak: 
• DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi 
Permanent Link i koncówkami pomiarowymi PLA002 lub PM06 
• OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i 
końcówkami pomiarowymi PM06 
• Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries 
• DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i końcówkami 
pomiarowymi PM06 

3.5.3 Wymagania dotyczące projektowanej instalacji alarmowej SSWiN 

3.5.3.1 Układanie przewodów 
W budownictwie biurowym  stosownie do dokumentacji technicznej wykonywać instalacje w 
rurach instalacyjnych pod tynkiem. 
Instalacja w rurach instalacyjnych – pod tynkiem jest klasyczną metodą układania przewodów w 
przypadku stosowania  rur PVC. Wymagania opisano w p. 1.5.2.2. 
Instalacja  wtynkowa – polega na układaniu specjalnych przewodów na ścianach lub sufitach i 
pokryciu warstwą tynku. Zaletą instalacji jest niski koszt i szybki montaż. Stosowanie w 
budownictwie lekkich, szkieletowych ścian działowych przyczynia się do stosowania instalacji w 
tych ścianach.  
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3.5.3.2. Instalacja urządzeń. 
• Trasowanie miejsca montażu czujek. 
• Wykonanie otworów w podłożu. 
• Osadzenie śrub kotwiących w podłożu, 
• Rozpakowanie czujek. 
• Montaż i kompletacja czujki. 
• Obcięcie i obrobienie końcówek 

przewodów. 
• Podłączenie przewodów pod zaciski. 
• Montaż obudów do podłoża. 
• Sprawdzenie prawidłowości połączeń 

przewodów. 

3.5.3.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Trasy przewodowe   
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , należy sprawdzić zgodność ich tras z 
Dokumentacją  Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich przebieg z 
dokumentacją jak również  ich wymiary: szerokość i głębokość.  
Układanie przewodów  
Podczas układania przewodów  i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary: zgodność z  trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia  i 
skrzyżowania z innymi instalacjami. 
Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać 
przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy 
uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy 
na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

    Próba rezystancji izolacji przewodów zasilających 
Pomiary rezystancji izolacji dla przewodów zasilających należy wykonać za pomocą 
megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji powinna być nie 
mniejsza niż: 

• 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303, 
• 50 MΩ/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i 

napięciu znamionowym powyżej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z 
tworzyw sztucznych. 

 Sprawdzenie przewodów sygnałowych 
Przewody sygnałowe powinny zostać sprawdzone pod względem rezystancji izolacji, 
rezystancji doziemienia, rezystancji pętli linii dozorowych. 

3.5.4 Wymagania dotyczące projektowanej instalacji TV 

3.5.4.1 Sposób prowadzenia instalacji 
• przewody instalacji należy ułożyć w elastycznych rurkach PCV pod tynkiem. Wymagania 
opisano w p. 1.5.2.2. (rurki należy bruzdować w ścianach, nie dopuszcza się wykonywania 
poziomych bruzd w ścianach o grubosci 6cm, w takich przypadkach należy prowadzić 
podtynkowo bez osłony w postaci rurki), 
• przekucia przez stropy i ściany zabezpieczyć gipsem lub rurkami elektroinstalacyjnymi PVC, 
• przejścia kabli i przewodów przez ściany należy uszczelnić systemowo do klasy odporności 
ogniowej nie mniejszej niż ta przegroda (np. masa HILTI), 
• gniazdo RTV-SAT zamontować na wysokości 2m nad podłogą, 
• podłączenie przewodów do urządzeń wykonać zgodnie z dokumentacja techniczno – ruchową, 
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• montaż instalacji należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym oraz obowiązującymi 
normami. 
Wszystkie odstępstwa (uzgodnione z projektantem) należy nanosić na egzemplarz roboczy, na 
podstawie którego należy wykonać dokumentację powykonawczą. 

3.6. Koordynacja robót instalacji z innymi robotami 
Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a 
skończywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również 
projekty organizacji budowy i robót , ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji 
(wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem 
budowy - przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych 
rodzajów. 
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 
prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych , a równocześnie umożliwiał 
technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (instalacji SAP). 
Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych 
harmonogramów robót instalacji. 

3.7 Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać inspektorowi wszystkie 
świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą 
być wbudowane. Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , należy sprawdzić zgodność 
ich tras z Dokumentacją Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich przebieg z 
dokumentacją jak również ich wymiary: szerokość i głębokość. 
Podczas układania przewodów i po zakończeniu należy przeprowadzić następujące pomiary: 
zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
instalacjami. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i zapewnia 
odpowiedni system kontroli włączając personel , laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do przeprowadzenia badań. 
 
3.8. OBMIAR ROBÓT 
3.8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
W zakresie ogólnych wymagań dotyczących obmiaru robót jakie powinny być spełnione w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych na budowie wykonawca powinien zadbać, aby obmiar 
ilości materiałów, urządzeń i montażu był zgodny z dokumentacją techniczną projektową 
budowlaną, przedmiarami robót i materiałów, niniejszą specyfikacją i poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
3.8.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji ODDYMIANIAsą: 
• 1 m dla układanych kabli i rur ochronnych, 
• 1 szt. zainstalowanych elementów systemu, 
• 1 kpl. dla pomiarów, badań 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji OS są: 
• 1 m dla układanych kabli i rur ochronnych, 
• 1 szt. zainstalowanych elementów systemu, 
• 1 kpl. dla montażu szafy serwerowej i centrali telefonicznej, 
• 1 pomiar. dla pomiarów, 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji OS są: 
• 1 m dla układanych kabli i rur ochronnych, 
• 1 szt. zainstalowanych elementów systemu, 
• 1 kpl. dla montażu szafy serwerowej i centrali telefonicznej, 
• 1 pomiar. dla pomiarów, 
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3.8 Odbiór robót 
Wykonawca po zakończeniu robót i zgłoszeniu wpisem do Dziennika Budowy przedłoży komplet 
dokumentów : 
- dokumentacje powykonawczą 
- protokóły badań 
- atesty 
- instrukcje montażowe wytwórcy i obsługi w języku polskim 
- karty gwarancyjne (Centrala sygnalizacji pożaru, czujki pożarowe i osprzęt sygnalizacyjny) 
- inwentaryzację powykonawczą 
Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do rozpoczęcia odbioru robót. 
W czasie przekazywania instalacji SAP do eksploatacji, należy sprawdzić działanie systemu, 
przeszkolić obsługę , a po odbiorze Użytkownik zobowiązany jest zapewnić stała konserwację 
systemu. 

3.9 Przepisy związane 
Normy i inne dokumenty dla instalacji SAP: 
1. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV 
2. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i 
powłoce polwinitowej, okrągłe 
3. PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne małej częstotliwości o izolacji i powłoce polwinitowej 
4. PN-92/T-90320/Az2:1999 Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakończeniowe małej częstotliwości o izolacji i 
powłoce polwinitowej. Ogólne wymagania i badania (Zmiana Az2) 
5. PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór norm) 
6. PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki 
na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A 
7. PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
8. PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 
9. 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) 
10. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 
11. PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 
12. PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiór norm) 
13. PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 
14. PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne 
15. PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
16. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
17. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
18. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 
19. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
20. PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych 
21. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
22. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia 
23. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
24. PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych 
25. Rozporządzenie MSWiA z dn. 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 
26. Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (wraz z późniejszymi zmianami). 
27. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
28. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.. 
29. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje elektryczne – wyd. 
COBR Elektromontaż. 
30. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
31. Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 z kolejnymi aktualizacjami 
32. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 „O odpadach” 
33. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10) 
34. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 
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36. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi 
zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. Nr 24/80 poz. 91) 
38. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
39. Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (wraz z późniejszymi zmianami). 
40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzaju urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu. 
41. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
Normy i inne dokumenty dla instalacji OS: 
• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - norma wieloarkuszowa. 
• PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Czesc 

1:Wymagania ogólne 
• PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Czesc 2: Budynki 

biurowe; 
• PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Czesc 1- Specyfikacja i zapewnienie 

jakosci; 
• PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Czesc 2 - Planowanie i wykonawstwo 

instalacji wewnatrz budynków; 
• PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Czesc 3 – Planowanie i wykonawstwo 

instalacji na zewnatrz budynków; 
• PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego 

okablowania łacznie z dodatkiem z 2009r; 
• PN-EN 50310:2007 Stosowanie połaczen wyrównawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym 

sprzetem informatycznym. 
• PN-EN 55022 Kompatybilnosc elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody zakłócen radioelektrycznych 

wytwarzanych przez urzadzenia informatyczne. 
• PN-EN 50082-1 Kompatybilnosc elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczace odpornosci na zaburzenia. 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 

jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 
 
 
 
 
 
 


