
 
 
 
 
 

 

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny 
nr 1 i nr 2 
 

Lokalizacja: Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego / ul. Słońska 

 

 
Inwestor: Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Bema 23a  

87-720 Ciechocinek 

 
Temat: Specyfikacja Techniczna Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

Instalacje elektryczne wewn ętrzne 
i oświetlenie terenu  
 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Tadeusz Piątek.................................................................  

 

Sprawdził: Danuta Piątek ...................................................................  

 

 
 
 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu 

Budynki mieszkalne wielorodzinne                                                                                                                                          str. 2 
 

SPIS TREŚCI: 

CZĘŚĆ OGÓLNA.......................................................................................................................................3 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego..........................................................................3 

Przedmiot i zakres robót budowlanych .............................................................................................3 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe ........................................................................................4 

Informacje o terenie budowy.............................................................................................................5 

Określenia podstawowe..................................................................................................................10 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych...........................................................11 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót ..................................12 

Wymagania dotyczące środków transportu ....................................................................................16 

Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych ..............................................................16 

Badania, kontrola jakości robót, odbiory wyrobów i robót budowlanych ........................................17 

Dokumentacja powykonawcza........................................................................................................22 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót........................................................................22 

Sposób  odbioru robót budowlanych...............................................................................................23 

Sposób rozliczenia robót.................................................................................................................25 

Dokumenty odniesienia...................................................................................................................25 

1. Instalacje elektryczne......................................................................................................................27 

1.1. Wymagania ogólne .........................................................................................................27 

1.2. Wymagania szczegółowe ...............................................................................................29 

2. Linie zasilające WLZ .......................................................................................................................30 

3. Rozdzielnie i tablice rozdzielcze .....................................................................................................30 

4. Instalacja gniazd wtykowych i oświetlenia ......................................................................................31 

5. Instalacja odgromowa .....................................................................................................................31 

6. Oświetlenie zewnętrzne ..................................................................................................................34 

7. Instalacja dzwonkowa .....................................................................................................................34 

8. Instalacja RTV.................................................................................................................................34 

9. Instalacja telefoniczna.....................................................................................................................34 

10. Połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe (miejscowe) ..........................................................34 

11. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.......................................................35 

12. Ochrona przed poraŜeniem prądem ...............................................................................................37 

13. Odbiory instalacji i niezbędne protokóły..........................................................................................37 

13.1. Procedury odbiorów poszczególnych robót ...........................................................................37 

13.2. Dobór właściwej metody pomiarów........................................................................................38 

13.3. Zasady wykonywania pomiarów ............................................................................................38 

14. Protokóły odbiorów..........................................................................................................................39 

15. Normy związane..............................................................................................................................39 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu 

Budynki mieszkalne wielorodzinne                                                                                                                                          str. 3 
 

CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

 ST-00.00  WYMAGANIA OGÓLNE  

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne i szczegółowe, 
które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę robót w ramach realizacji inwestycji pt.: 

„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 

 nr 1 – Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego, działki nr ewid. 1313/15 i 2702 

nr 2 – Ciechocinek, ul. Słońska, działki nr ewid. 1312/6  i 2700” 

Część ogólna Specyfikacji Technicznej określa wspólne dla wszystkich obiektów i 
elementów robót  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach 
realizacji budowy. 

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub 
Szczegółowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w 
Umowie. 

Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania jest budowa nowego obiektu 
– dwóch budynków wielorodzinnych (po 24 mieszkania w kaŜdym) w Ciechocinku oraz 
zaprojektowanej infrastruktury towarzyszącej. 

Projekt budowlano-wykonawczy opracowany został w Pracowni Projektowania i Realizacji – 
Budownictwo Ogólne, Przemysłowe, Wnętrza – mgr inŜ. arch. Lidia Grochal-Karaśkiewicz –  
60-461  Poznań, ul. Gogola 6. 

Zakres robót dotyczy pełnej realizacji budowlanej ww. obiektu i oddania go do uŜytku zgodnie 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez 
Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takŜe ogólnie obowiązującym prawem polskim 
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branŜowymi oraz znajomością sztuki 
budowlanej.  

Dane o wielko ściach budynków: 

 BUDYNEK nr 1 BUDYNEK nr 2 

powierzchnia zabudowy 530,36 m2 541,04 m2 

powierzchnia netto budynku  1467,48 m2 1471,27 m2 

powierzchnia całkowita  1620,80 m2 1620,00 m2 

powierzchnia mieszkań  1073,89 m2 1138,20 m2 

kubatura  5248,00 m3 5157,41 m3 

wysokość budynku  13,53 m 13,51 m 
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Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez 
Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. 
Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

 

Dokumentacja robocza 

W przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych 
zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą 
przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. 
Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być włączone do 
cen jednostkowych robót. 

PowyŜsza dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i  Projektantem. 

 

Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kate gorii robót wg CPV - 

roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują:  

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45113000-2 Roboty na placu budowy  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia k ompletnych obiektów 
budowlanych lub ich cz ęści oraz roboty w zakresie in Ŝynierii l ądowej i 
wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 
i domów jednorodzinnych 

45400000-1 - Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

 

Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe  
Prace tymczasowe i towarzyszące:  

- roboty ziemne tymczasowe zabezpieczające skarpy na czas robót ziemnych i docelowych 
konstrukcji zabezpieczających 

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z 
oznaczeniem  

- geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, dróg, 
placów i chodników  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu 

Budynki mieszkalne wielorodzinne                                                                                                                                          str. 5 
 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montaŜowych  

- inwentaryzacja powykonawcza  

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy  

Informacje o terenie budowy 
Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny 
przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający warunki placu 
budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności 
Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaŜe dziennik 
budowy i co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.   

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

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W wypadku stwierdzenia rozbieŜności wielkość liczbowa wymiarów na rysunkach 
jest waŜniejsza od odczytu skalowego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
mają być zgodne z dokumentacją projektową.   

Wielkości i materiały określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej są 
wielkościami docelowymi. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne, 
odpowiadać warunkom przedstawionym w Dokumentacji projektowej. W przypadku 
zastosowania przez  Wykonawcę materiałów i elementów budowli o gorszej jakości i nie 
spełniających warunków określonych przez Dokumentację projektową, to takie materiały i 
elementy budowli zostaną zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie placu budowy 

Po przekazaniu protokołem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót.  

Do zadań Wykonawcy naleŜy dostarczenie i zainstalowanie tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i mienia.  

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

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieŜą materiałów i 
sprzętu  
oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały 
okres prowadzenia robót. 
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Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach 
budowlanych. 

 

Ochrona środowiska 

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania terenu budowy bez wody stojącej; właściwą 
lokalizację warsztatów, magazynów i składowisk oraz dróg dojazdowych z uwzględnieniem 
uciąŜliwości dla osób trzecich, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w trakcie budowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez 
cały czas trwania robót, zachowując poniŜsze wymogi: 

1. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz 
ulokowane 
w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

2. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych 
systemów odwodnienia. Dotyczy to równieŜ jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w 
trakcie prowadzenia robót. 

3. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy 
ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 

4. Wykonawcy nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z 
odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały 
muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. 

5. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich 
miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym 
zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 

6. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 
środowiska zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien 
zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i 
komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z 
tym związane ponosi Wykonawca. 

7. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest 
zobowiązany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00.  

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
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wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.  

 

Zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

 

Organizacja robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z 
wymogami Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 
grudnia 1994 r. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:  

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  

- projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków  

- projekt organizacji i harmonogram robót  

- projekt zaplecza technicznego budowy  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 

Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed 
szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim 
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia 
roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach 
osiągniętego porozumienia. 
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Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami. Jest w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

 

Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej i będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu 
budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,  magazynowych i mieszkalnych na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 

Kierownik Budowy  

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy 
naleŜy przyjąć wg ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami 
oraz przepisów powiązanych.  

 

Koordynacja prac z podwykonawcami  

Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy 
przedkładają swoje uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy robót budowlanych.  

Wykonawca robót budowlanych przekazuje ww. dokumenty kaŜdemu z zainteresowanych 
podwykonawców. Wykonawca robót budowlanych winien przekazać wszystkie elementy 
niezbędne do kontynuacji prac przez podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące 
procesu budowy wyjaśnia Inspektor z ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.  

NaleŜy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy 
wykonawcami. Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i 
transporcie wewnętrznym oraz w interpretacji poszczególnych zadań.  

W przypadku uchybień ze strony wykonawców naleŜy poinformować Inwestora i Projektantów.  

NaleŜy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie 
zadań.  

 

Warunki bezpiecze ństwa pracy.  

Wykonawca robót budowlanych powinien zatrudniać specjalistę do spraw bhp i ppoŜ., 
posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia 
budowlane w zakresie nadzoru i projektowania.  

Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót 
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.  
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Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i 
fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzieŜ ochronną. W zaleŜności od potrzeby 
naleŜy wyposaŜyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 

Kierownik budowy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaŜe z pouczeniem o 
pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a takŜe 
odpowiada za noszenie odzieŜy roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników.  

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia 
robót budowlanych.  

Zabezpieczenia bhp obejmują między innymi (nie wyłącznie):  

- bariery na obrzeŜach rusztowań,  
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne  
- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,  
- pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach,  
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem  
- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty,  
- kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu.  

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego.  

 

Roboty na wysoko ści  

Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m nad 
poziomem podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przez 
balustrady składające się z deski krawęŜnikowej o wys. 15 cm i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawęŜnikową a poręczą 
wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.  

Takie same balustrady powinny zabezpieczać:  

- otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których moŜliwy jest 
dostęp ludzi  

- otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których 
dolna krawędź  znajduje się poniŜej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu  

- pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na 
drzwi, balkony, szyby dźwigów itp.  

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 
zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuŜ zewnętrznej krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciąŜenie 
dynamiczne spadającej osoby.  

W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej 
za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek 
bezpieczeństwa nie powinna być większa niŜ 1,5 m.  
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Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub 
zamontowaniem powinna być wyposaŜona w prowadnicę pionową, umoŜliwiającą załoŜenie 
urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa.  

Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym moŜe być zamocowana na wznoszonej 
konstrukcji dachu, na klamrach lub szczeblach w odległości od osi drabiny nie większej niŜ 
0,4 m.  

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 
roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą 
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleŜnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub 
podestu. Taka prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umoŜliwiający 
przesuwanie w górę urządzenia samohamującego oraz powinna być zabezpieczona przed 
odchylaniem się większym niŜ o 2 m.  

Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umoŜliwić przesuwanie się 
urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa łączącej szelki bezpieczeństwa z 
aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m.  

Podczas prac na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na 
nich osób, naleŜy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające. 

 

Szczegółowe dane powinien zawierać „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony 
przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

Określenia podstawowe  
Inspektor  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiającego, 
upowaŜniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy.  

Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do  

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  

Polecenie Inspektora  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  

Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  

Przedmiar robót  – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania 

ST – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 
 

Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora.  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót.  

Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw 
Unii Europejskiej wg potrzeb. 

  

Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek  źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

 

Przechowywanie i składowanie materiałów  

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

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  
uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych naleŜy utwardzić i odwodnić.  

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, 
naleŜy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w 
widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne naleŜy przechowywać i 
przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta.  
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W pomieszczeniach magazynowych naleŜy umieścić tablice określające dopuszczalne 
obciąŜenie regałów magazynowych, a takŜe dopuszczalne obciąŜenie powierzchni stropu. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w 
sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do 
poziomu.  

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niŜ 2 m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w 
warstwach krzyŜowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw.  

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niŜ:  

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych  

2) 5m - od stałego stanowiska pracy  

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć 
ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego 
odkształcenia. Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, 
słupy, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej 
lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy uŜyciu drabiny lub 
schodni.  

Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi 
lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca 
jest zobowiązany opuścić kabinę.  

 

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.  

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

  

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora.  
 
 

Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn niezb ędnych do wykonania robót  
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST (Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych), PZJ 
(Programie Zapewnienia Jakości) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
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Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.  

Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową.  

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody.  

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia które nie gwarantują zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być:  

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy  

2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony  

3) obsługiwany przez przeszkolone osoby  

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją 
producenta 

5) uŜywany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym  

oraz zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania i 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności.  

Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne 
dla organów kontroli w miejscu eksploatacji.  

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych 
powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się 
osoby pracujące na tych stanowiskach.  

Stanowiska operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być:  

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami  

2) osłonięte w okresie zimowym  

Zabezpieczenia te nie mogą ograniczać widoczności operatorowi.  

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 
technicznego naleŜy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest 
dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub 
włączonym.  

Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia 
roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. UŜywanie 
przewodów uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd 
powinny zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być 
trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciąŜeniu roboczym. 
Pomosty i stojaki uŜywane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom 
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wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciąŜenie powinno być trwale uwidocznione 
wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, 
powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz 
zawierać prowadnice dla kół pojazdów. 

Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5 km/h.  

Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności. Dopuszczalne obciąŜenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno 
być uzaleŜnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między 
cięgnami, i wynosić:  

1) przy kącie 45st. - 90%  

2) przy kącie 90st. - 70% 

3) przy kącie 120st. - 50%  

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie moŜe być 
większy niŜ 120st.  

Przy uŜyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciąŜenia 
roboczego naleŜy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy uŜyciu zawiesi o obwodzie 
zamkniętym, ich łączne obciąŜenie nie powinno być większe niŜ wielkość roboczego 
przewidzianego dla 1 zawiesia.  

Dopuszczalne obciąŜenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, uŜytkowanych w 
temp. poniŜej -20st. C, naleŜy obniŜyć o 50%. na zawiesiu naleŜy umieścić napis określający 
jego dopuszczalne obciąŜenia robocze oraz termin ostatniego i następnego badania.  

Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach oraz łączenie lin stalowych na długości jest 
zabronione. 

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyŜej 1 m powinny być 
zabezpieczone balustradą składającą się z deski krawęŜnikowej o wys. 15 cm i poręczy 
ochronnej na wys. 1,1,m. Wolną przestrzeń między poręczą a deską krawęŜnikową wypełnia 
się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.  

śurawie naleŜy zaopatrzyć w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a 
w przypadku udźwigu zmiennego powinien być podany jego wymagany udźwig przy 
określonych połoŜeniach wysięgnika lub wózka na wysięgniku poziomym. Odległość między 
skrajnią podwozia lub platformy obrotowej Ŝurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji 
montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczeń tymczasowych bądź stosami 
składowanych wyrobów, materiałów lub elementów powinna wynosić co najmniej 0,8 m.  

JeŜeli drzwi kabiny Ŝurawia znajdują sie na wysokości powyŜej 0,3 m ponad pomostami, przy 
kabinie naleŜy zainstalować schodki lub stałe drabinki z poręczami, ułatwiającymi wejście. 

W okresie zimowym w kabinie powinna być zapewniona temperatura nie niŜsza niŜ 15 st. C, a 
w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczać temp. zewnętrznej. 
Maszynista powinien mieć moŜliwość sterowania Ŝurawiem i obserwowania terenu pracy z 
pozycji siedzącej oraz moŜliwość opuszczenia kabiny w kaŜdym roboczym połoŜeniu Ŝurawia.  

Zabronione jest:  

1) składowanie materiałów i wyrobów między skrajnią Ŝurawia lub między torowiskiem 
Ŝurawia a konstrukcją obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami  

2) przechodzenia osób w czasie pracy Ŝurawia między obiektem budowlanym a 
podwoziem Ŝurawia lub wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym  
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3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku Ŝurawia w czasie 
przerwy w pracy lub po jej zakończeniu  

4) podnoszenie Ŝurawiem zamroŜonych lub zakleszczonych przedmiotów, wyrywanie 
słupów oraz przeciąganie wagonów kolejowych 

5) podnoszenie Ŝurawiem przedmiotów o nieznanej masie 

6) instalowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcji Ŝurawia  

7) podnoszenie ładunków przy ukośnym ułoŜeniu liny Ŝurawia  

Poziome przenoszenie ładunku Ŝurawiem powinno odbywać się na wysokości nie mniejszej 
niŜ 1 m ponad przedmiotami znajdującymi się na drodze przenoszonego ładunku.  

W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów przemieszczanie ich 
bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest zabronione. Roboczy zasięg haka 
Ŝurawia powinien być większy co najmniej 0,5 m od połoŜenia środka masy montowanego 
elementu lub miejsca układanego ładunku.  

Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie 
mniejszej niŜ 6 m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć 
moŜliwość obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu. 

Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę dźwigu 
naleŜy wykonać daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2 m, licząc od 
zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów.  

Dźwig musi zostać wyposaŜony w urządzenia sygnalizacyjne, umoŜliwiające porozumiewanie 
się osób między stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy 
ładunkowej szybowych dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o 
wysokości 1,1 m, w odległości 0,3 m od krawędzi pomostu roboczego. Natomiast ładunek 
przewoŜony na platformie dźwigu zabezpiecza się przed zmianą połoŜenia.  

Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno być poprzedzone sygnałem umownym, 
w szczególności dźwiękowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.  

Pomiędzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy 
powinna być zapewniona sygnalizacja.  

Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłuŜania przewodów słuŜących do 
transportu mieszanki betonowej lub zapraw naleŜy uprzednio wyłączyć pompę i zredukować 
ciśnienie w przewodach do ciśnienia atmosferycznego.  

W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie 
rozłączania i oczyszczenia przewodu naleŜy zawsze stosować środki ochrony indywidualnej.  

Zabronione jest uŜywanie uszkodzonych narzędzi. RównieŜ wszelkie samowolne przeróbki 
narzędzi są zabronione.  

 

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:  

1) uszkodzonych zakończeń roboczych 

2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu  

3) rękojeści krótszych niŜ 0,15 m  

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym naleŜy kontrolować zgodnie z instrukcja 
producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra 
budowy.  
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Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. 
Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi 
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stęŜenie jest 
zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące 
urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach 
wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru tych 
urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń naleŜy je przewietrzyć, a po wejściu do nich 
zachować niezbędne środki ostroŜności.  

 

Wymagania dotycz ące środków transportu  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora.  

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Transport materiałów do miejsca wbudowania naleŜy organizować w taki sposób, aby 
ograniczyć ilość przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka 
transportu.  

Wyroby naleŜy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach 
krytych lub pod przykryciem.  

Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących 
zniszczenie materiału. 

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub 
innymi Ŝrącymi cieczami powinny być wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające ładunek 
przed wypadnięciem lub przemieszczaniem.  

Ręczne wózki szynowe, uŜywane na torze o pochyleniu większym niŜ 1% powinny być 
zaopatrzone w sprawne hamulce.  

 

Wymagania dotycz ące wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót 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.  
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na koszt Wykonawcy.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 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 rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.  

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takŜe 
stosowne Polskie Normy i Normy BranŜowe.  

Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i Ŝycia pracowników oraz osób 
postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a takŜe nie stanowić zagroŜenia dla 
środowiska naturalnego w zakresie większym niŜ przewidziany w dokumentacji projektowej i 
ustalony z odpowiednimi organami administracji państwowej.  

 

  

Badania, kontrola jako ści robót, odbiory wyrobów i robót budowlanych 
 

Program zapewnienia jako ści (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- BHP,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację 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,  

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi);  

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  

 

Zasady kontroli jako ści robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych.  

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

 

Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

 

Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.  

 

Raporty z bada ń  

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

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

 

Badania prowadzone przez Inspektora  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

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

Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
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powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  

 

Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

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 bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

- uzgodnienie przez InŜyniera 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 Inspektora,  

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- 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,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej,  

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

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi do ustosunkowania się.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

 

Rejestr Obmiarów  

Wykonawca powinien dokumentować obmiary wykonanych robót w ksiąŜce obmiarów, 
stanowiącej dokumentację budowy.  

 

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora. 

  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego wraz z załączonym projektem 
budowlanym,  

- operaty geodezyjne  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły narad i ustaleń,  

- rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu  

- korespondencję na budowie.  
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Przechowywanie dokumentów budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy 
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemoŜliwiającym odczytanie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.  

Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać faktyczny zakres wykonanych robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, obmiarami robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót dodatkowych i 
zamiennych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 
zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie.  

 

Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Obmiaru naleŜy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na 
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

Obmiar powierzchni naleŜy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.  

Ilość robót naleŜy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi 
normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.  

 

Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania robót.  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 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 inspektorem.  

 

Sposób  odbioru robót budowlanych 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z :  

1) dokumentacją projektową  

2) kosztorysem ofertowym  

3) ustaleniami z Inwestorem  

4) ustaleniami z Projektantem  

5) wiedzą i sztuką budowlaną  

6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót  

7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
danego zakresu robót  

 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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 umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 

Odbiór cz ęściowy  

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 Inspektor.  
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Odbiór ostateczny 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 Inspektora.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST .  

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 przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  
 

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. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia.  

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 
ew. PZJ.  

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
i ew. PZJ.  

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .  

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  
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11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  

12. Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 
obiektem.  

13. Oświadczenie kierownika budowy:  

− o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

− doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie 
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.  

W przypadku gdy według 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 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

Odbiór pogwarancyjny  

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 dotyczących odbioru ostatecznego robót.  

 

Sposób rozliczenia robót  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Sposób realizacji płatności określa umowa. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Dokumenty odniesienia 
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa  

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę  

- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych  

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

- umowa z Inwestorem  

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane 
rozporządzenia  

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp.  

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i 
powiązane rozp. 

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
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- Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003 r  

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996 r 

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych 

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie naleŜy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
sczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i 
powiązane rozp.  

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp.  

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpoŜarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i 
powiązane rozp. 

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i powiązane 
rozp. 

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. zm. i 
powiązane rozp.  

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane 
rozp.  

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z późn. zm. i powiązane rozp.  

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r. z późn. zm. i 
powiązane rozp.  

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. 
zm. i powiązane rozp.  

- ustawa "Kodeks pracy" z  26.06.1974 r z późn. zm. i powiązane rozp. 

- normy polskie, branŜowe i europejskie zharmonizowane  
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W niniejszym tomie przedstawione zostały specyfikacje dla następującego zakresu robót:  

   

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych  

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

ZAKRES ROBÓT 

Rodzaje występujących w projekcie instalacji elektrycznych wg CPV: 

 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

 

  

  1.  Instalacje elektryczne 

1.1. Wymagania ogólne 
Warunki techniczne dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o 
napięciu do 1kV w budynkach MIESZKALNYCH, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 

Norma PN-IEC 60364 wprowadziła pojęcie układów sieci. Występujący układ sieci TN-C 
wymaga stosowania przewodu ochronno-neutralnego PEN. 

Zgodnie z postanowieniami normy w instalacjach elektrycznych ułoŜonych na stałe, przewód 
ochronno - neutralny PEN powinien mieć przekrój Ŝyły nie mniejszy niŜ 10mm2  Cu lub 
16 mm2 Al.  

W związku z niewłaściwą relacją pomiędzy przekrojami przewodu PEN i przewodów fazowych 
L, w odniesieniu do instalacji elektrycznej w budynkach (przekrój przewodu PEN w większości 
przypadków moŜe kilkakrotnie przewyŜszać przekroje przewodów fazowych L) oraz dąŜeniem 
do poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwporaŜeniowego uŜytkowników, koniecznością staje 
się stosowanie układu sieci TN-S lub TN-C-S. 

Układy te zapewniają rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód 
ochronny PE i neutralny N oraz likwidują szereg niepoŜądanych zjawisk, takich jak: 

− pojawienie się napięcia fazowego na obudowach metalowych odbiorników, wywołane 
przerwą ciągłości przewodu PEN, 

− pojawienie się na przewodzie PEN napięcia niekorzystnego dla uŜytkowanych 
odbiorników, wywołanego przepływem przez ten przewód prądu wyrównawczego, 
spowodowanego zaistnieniem asymetrii prądowej w instalacji. 
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Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i 
neutralny N, w przypadku układu sieci TN-C-S, powinno następować w złączu lub w 
rozdzielnicy głównej budynku, a punkt rozdziału powinien być uziemiony. 

Zapewnia to utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do 
części przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy 
instalacji elektrycznej. 

Instalacja elektryczna w budynkach powinna być realizowana w układzie sieci TN-S 
(przewody L1; L2; L3; N; PE). 

Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno-
funkcjonalnego oraz połączeń wyrównawczych powinny być oznaczone dwubarwnie, barwą 
zielono-Ŝółtą, przy zachowaniu następujących postanowień: 

− barwa zielono-Ŝółta moŜe słuŜyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających 
udział w ochronie przeciwporaŜeniowej, 

− zaleca się, aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się 
stosowanie oznaczeń nie na całej długości z tym, Ŝe powinny one znajdować się we 
wszystkich dostępnych i widocznych miejscach. 

− przewód ochronno-neutralny powinien być oznaczony barwą zielono-Ŝółtą, a na końcach 
barwą jasnoniebieską. Dopuszcza się, aby wyŜej wymieniony przewód był oznaczony 
barwą jasnoniebieską, a na końcach barwą zielono-Ŝółtą. 

Przewód neutralny i środkowy powinien być oznaczony barwą jasnoniebieską w sposób taki, 
jak opisany dla przewodów ochronnych. 

Bardzo waŜne jest rozróŜnienie połączeń wyrównawczych głównych od uziemień. Aby 
określone elementy mogły być wykorzystane jako uziomy, muszą one spełniać określone 
wymagania i musi być zgoda właściwej jednostki na ich wykorzystanie. Dotyczy to na przykład 
rur wodociągowych, kabli itp. Niektóre elementy jak np. rury gazu, palnych cieczy itp. nie 
mogą być wykorzystywane jako uziomy. 

Natomiast wszystkie wyŜej wymienione elementy powinny być w danym budynku połączone 
ze sobą poprzez główną szynę uziemiającą, celem stworzenia ekwipotencjalizacji. 

Do wykonania instalacji elektrycznych naleŜy uŜywać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu 
oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie 
ciągi instalacyjne powinny być tak zainstalowane, aby moŜliwe było ich swobodne 
funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji. 

Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uŜytkowników. 

NaleŜy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasy 
przewodów naleŜy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 

W instalacjach odbiorczych naleŜy stosować odrębne obwody elektryczne do: 

- oświetlenia ogólnego, 

- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 

- gniazd wtyczkowych pojedyńczych urządzeń o mocy większej niŜ 2kW 

Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposaŜeniem pomieszczeń. PołoŜenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia naleŜy 
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przyjmować takie, aby w całym budynku było ono jednakowe, przy czym załączanie 
oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika klawiszowego. 

NaleŜy instalować w kaŜdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem 
ochronnym. Pojedyńcze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim 
połoŜeniu, aby styk ten występował u góry. 

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych naleŜy podłączyć w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku. 

Instalacje elektryczne naleŜy wykonywać przewodami o Ŝyłach miedzianych.  

W instalacjach elektrycznych w pomieszczeniach uŜyteczności publicznej naleŜy stosować 
ochronę przed: 

- poraŜeniem prądem elektrycznym, 

- prądami przeciąŜeniowymi i zwarciowymi, 

- skutkami oddziaływania cieplnego, 

- obniŜenia napięcia, 

- skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia, 

- skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych. 

 

1.2. Wymagania szczegółowe 
Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji elektrycznej naleŜy: 

– zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej, 

– przygotować niezbędne materiały, sprzęt i osprzęt, 

– wytyczyć trasę instalacji, 

– wykonać niezbędne przepusty umoŜliwiające montaŜ instalacji. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym i obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia naleŜy wykonać w przepustach rurowych. Obwody 
instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed 
uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej oraz zabezpieczone przeciwogniowo. 

Odcinki instalacji wymagające zastosowania rur osłonowych z PCV mogą być ułoŜone w 
posadzce. Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w 
warstwie wyrównawczej podłogi tak,  aby nie były naraŜone na napręŜenia mechaniczne. Rury 
naleŜy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łączenie rur naleŜy wykonać 
za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie).  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów w rury osłonowe, naleŜy sprawdzić 
prawidłowość i przelotowość wykonanego rurowania. Rury muszą być przykryte masą 
betonową. Wciąganie przewodów wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu 
montaŜowego. Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą mieć połączeń. 
Przewody powinny być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe 
napręŜenia.  
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OSPRZĘT INSTALACYJNY 

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i łączników, puszki sufitowe, przelotowe i 
łączące, puszki odgałęźne – naleŜy stosować odpowiednie dla danego systemu instalacji w 
budynku: natynkowe, podtynkowe, natynkowo-wtynkowe; znormalizowane. 

Stopień ochrony – minimum IP 2X, wytrzymałość elektryczna izolacji – 2 kV, wykonane z 
materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

SPRZĘT INSTALACYJNY 

Łączniki i gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia do instalacji natynkowych, 
podtynkowych, natynkowo-wtynkowych. 

Stopień ochrony – w wykonaniu zwykłym minimum IP 2X, w wykonaniu szczelnym minimum 
IP44. Napięcie znamionowe: 250 V; 50 Hz,   

Prąd znamionowy: łączniki - 6 A, 10 A gniazda wtyczkowe – 10 A, 16 A 

Obudowy wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

INSTALACJE NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ 

Obudowy sprzętu, osprzętu  opraw oświetleniowych i urządzeń powinny być w wykonaniu 
szczelnym oraz zapewniać ochronę minimum o stopniu IP 65. 

 

  2. Linie zasilające WLZ 

Linie zasilające - WLZ zasilają tablice piętrowe, z których są rozprowadzone obwody 
elektryczne. 

Instalacje układane pionowo (główna linia zasilająca, wewnętrzne linie zasilające) zaleca się 
prowadzić grupowo. 

Wybór sposobu wykonania instalacji podyktowany jest: 

- warunkami ogólnymi, w których ma pracować instalacja, 

- poprawnością eksploatacji, 

- łatwością przystosowania instalacji w przypadku wzrostu obciąŜenia, 

- ekonomicznością przyjętego rozwiązania. 

Główne ciągi pionowe dla wewnętrznych linii zasilających wykonać w zakrytych bruzdach 
ściennych, w zamontowanych w nich korytkach kablowych. 

Linia zasilająca wyposaŜona jest w wyłącznik ppoŜ. z wyzwalaczem oraz przycisk ppoŜ. 
umieszczony na korytarzu przy wejściu głównym. 

 

  3. Rozdzielnie i tablice rozdzielcze 

Rozdzielnice o napięciu do 1 kV powinny być budowy zwartej (kompaktowej) o konstrukcji 
dwuczłonowej. 

Rozdzielnicę główną RG zainstalować w budynku, na ścianie we wnęce.  
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Tablice piętrowe usytuować zgodnie z projektem technicznym.. 

Tablice rozdzielcze zamontować we wnękach równo z tynkiem. 

Tablice wyposaŜyć zgodnie z załoŜeniami projektu technicznego. 

Tablice z aparatami zabezpieczającymi naleŜy ustawić w taki sposób, aby zapewnić łatwą 
obsługę i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób.  

Na rozdzielniach i tablicach naleŜy oznakować poszczególne obwody elektryczne, a końcówki 
kabli i przewodów wyposaŜyć w oznaczniki. 

  4. Instalacja gniazd wtykowych i oświetlenia  

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm2 750 V. Przewody układać 
pod tynkiem.  

Minimalna grubość pokrycia warstwą tynku wynosi 5 mm. Wszystkie gniazda muszą posiadać 
bolec ochronny. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2 750 V pod tynkiem stosując 
osprzęt zwykły, wtynkowy. 

Sprzęt oświetleniowy naleŜy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 

W pomieszczeniach wilgotnych (łazienki) obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i 
urządzeń powinny zapewniać ochronę o stopniu minimum IP 24 do IP 46. 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych. 

 

  5. Instalacja odgromowa 

Instalacja odgromowa składa się z następujących części: 

- zwodów, 

- przewodów odprowadzających, 

- przewodów uziemiających, 

- uziomów, zacisków kontrolnych uziomów indywidualnych oraz uziomów 
wspomagających. 

Części instalacji odgromowej mogą być naturalne w postaci przewodzących elementów 
obiektu lub sztuczne, zainstalowane na obiekcie specjalnie do celów ochrony odgromowej. 

Instalacja odgromowa powinna być wykonana z wykorzystaniem w pierwszej kolejności, 
występujących w obiekcie części naturalnych - jeŜeli występujące w budynku części naturalne 
spełniają wymagania dotyczące wymiarów (przede wszystkim chodzi o grubość blach jako 
zwodów), zgodnie z następującymi zasadami: 

a) jako zwody naleŜy wykorzystywać: 

- zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jeŜeli wewnętrzne warstwy 
pokrycia są nie palne lub trudno zapalne 
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- wewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz metalowe dźwigary, jeŜeli 
zewnętrzne warstwy pokrycia są nie palne lub trudno zapalne 

- zbrojenia Ŝelbetowego pokrycia dachu 

- elementy metalowe wystające ponad dach 

- zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia ścian bocznych 

b) jako przewody odprowadzające naleŜy stosować: 

- stalowe słupy nośne 

- zbrojenia Ŝelbetowe słupów nośnych 

- warstwy metalowe pokrycia ścian zewnętrznych oraz pionowe elementy metalowe 
umieszczone na zewnętrznych ścianach obiektów 

c) jako uziomy naturalne naleŜy wykorzystywać: 

- metalowe podziemne części chronionych obiektów budowlanych i urządzeń 
technologicznych, nie izolowane od ziemi 

- nie izolowane od ziemi Ŝelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych 
obiektów; pokrycia betonu warstwą przeciwwilgociową nie naleŜy uwaŜać za warstwę 
izolacyjną 

- metalowe rurociągi wodne znajdujące się w odległości nie większej niŜ 10m od 
chronionego obiektu (pokrycie rur warstwą przeciwwilgociową z farby, asfaltu lub 
taśmą "Denso" nie stanowi warstwy izolacyjnej) 

- uziomy sąsiednich obiektów budowlanych znajdujących się w odległości nie większej 
niŜ 10m od chronionego obiektu. 

W przypadku braku zwodów naturalnych naleŜy stosować instalację piorunochronną o 
zwodzie lub zwodach sztucznych. W projekcie technicznym przewidziano instalację zwodów 
niskich nieizolowanych z  drutu FeZn o średnicy 8 mm. Ten sam typ drutu naleŜy zastosować 
do przewodów odprowadzających. 

Układanie zwodów poziomych niskich na dachu naleŜy wykonywać z zachowaniem 
następujących warunków: 

- przy nachyleniu dachu ponad 30 o jeden z przewodów siatki zwodów naleŜy prowadzić 
wzdłuŜ kalenicy dachu, 

- zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia 
dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie moŜe być mniejsza niŜ 2 cm, 

- jeŜeli obiekt budowlany ma części róŜniące się wysokością, zwody niŜszej części 
obiektu naleŜy przyłączać do przewodów odprowadzających części wyŜszej, 
zachowując właściwą liczbę zwodów w części niŜszej, 

- wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią 
dachu (kominy, ściany przeciwpoŜarowe itp.), naleŜy wyposaŜać w zwody i połączyć z 
siatką zwodów zamocowanych na powierzchni dachu, 

- wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, 
wyciągi, bariery itp.), naleŜy połączyć z najbliŜszym zwodem lub przewodem 
odprowadzającym, 

- naleŜy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów. 

Niezbędne są przynajmniej dwa przewody odprowadzające.  
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Preferuje się jednakową odległość między przewodami odprowadzającymi wokół obwodu 
obiektu. Zaleca się usytuowanie przewodów odprowadzających w pobliŜu kaŜdego naroŜnika 
obiektu. Przewody odprowadzające powinny być połączone za pomocą poziomych 
przewodów opasujących przy powierzchni  ziemi i wyŜej w odstępach pionowych co 20 m. 

MontaŜ sztucznych zwodów 

1. Druty, taśmy i linki przeznaczone na zwody naleŜy przed montaŜem wyprostować za 
pomocą wstępnego napręŜania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia 
prostującego. 

2. Sztuczne zwody piorunochronne naleŜy instalować na stałe przy uŜyciu odpowiednich 
wsporników odstępowych lub wsporników do złączy napręŜających. 

3. Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją. 

4. Zwody naleŜy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie moŜe być 
mniejszy niŜ 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi naleŜy stosować kompensację. 

5. Do mocowania zwodów naleŜy stosować wsporniki, uchwyty i złączki. 

6. Przy wykorzystaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego, po ich 
zamontowaniu naleŜy uszczelnić lepikiem miejsca zainstalowania. 

7. Zwody pionowe naleŜy tak lokalizować, aby spełniały załoŜenia projektowe odnośnie stref 
ochronnych. 

8. Zwody pionowe mogą stanowić konstrukcje samonośne lub mogą być instalowane na 
konstrukcjach z materiałów nieprzewodzących (np. drewno, beton). 

9. W przypadku mocowania zwodu pionowego na konstrukcji naleŜy zastosować wsporniki 
odstępowe w odległościach nie większych niŜ 1,5 m. 

10. W razie stosowania zwodów pionowych napręŜanych, dla zwodów o długości ponad 15 m 
naleŜy stosować dodatkowe wsporniki w połowie ich długości, aby zapobiec występowaniu 
drgań pod wpływem wiatru. 

11. Uziomy sztuczne pionowe z rur, prętów lub kształtowników pogrąŜa się w gruncie w taki 
sposób, aby ich najniŜsza część była umieszczona na głębokości nie mniejszej niŜ 2,5 m, 
natomiast najwyŜsza część na głębokości nie mniejszej niŜ 0,5 m pod powierzchnią 
gruntu. 

12. Uziomy sztuczne poziome z taśm lub drutów układa się na głębokości nie mniejszej niŜ 
0,6 m pod powierzchnią gruntu. 

13. Wymiary powyŜsze uwzględniają zarówno ochronę uziomów przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, jak i zwiększanie się ich rezystancji w wyniku zamarzania i wysychania 
gruntu. 

14. Trwałą wartość rezystancji uziomów zarówno naturalnych, jak i sztucznych naleŜy 
zapewnić takŜe poprzez: 

 odpowiednio trwałe połączenia np. poprzez spawanie, połączenia śrubowe, zaciskanie 
lub nitowanie, 

 ochronę antykorozyjną połączeń. 

Wykonać uziom otokowy płaskownikiem zgodnie z projektem. Instalację odgromową połączyć 
z główną szyną wyrównawczą i szyną PEN złącza kablowego. 
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  6. Oświetlenie zewnętrzne 

Dla zamontowania opraw oświetleniowych zaprojektowano słupy stalowe rurowe. 

Skrzynki bezpiecznikowe zamontowane w słupach naleŜy zabezpieczyć przed dostępem 
niepowołanych osób. 

Zasilanie wykonać kablem ułoŜonym w wykopie ziemnym zgodnie z projektem technicznym.  

Oprawy oświetleniowe montować zgodnie z obowiązującymi przepisami wg projektu. 

Obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny być w wykonaniu 
szczelnym oraz zapewniać właściwą ochronę. 

 

  7. Instalacja dzwonkowa, domofonowa 

Budynek wymaga wyposaŜenia w instalacje instalację sygnalizacji dzwonkowej. 

Obwody tych instalacji wykonać zgodnie z projektem technicznym przewodami pod tynkiem.  

Zainstalować wyposaŜenie dodatkowe zgodnie z załoŜeniami projektu technicznego. 

 

 

  8. Instalacja RTV, antenowa 

Budynek wymaga wyposaŜenia w instalacje telekomunikacyjne - radiowo-telewizyjne, 
odpowiadające przepisom odrębnym i Polskim Normom dotyczącym wykonania tych instalacji. 

Okablowanie instalacji TV wykonać przewodami współosiowymi w podwójnych ekranach typu 
XWDXpek. 

Główne ciągi tych instalacji powinny być prowadzone poza lokalami uŜytkowymi, których 
sposób uŜytkowania moŜe spowodować przerwy lub zakłócenia sygnału. 

 

  9. Instalacja telefoniczna 

WyposaŜenie budynku w instalacje telekomunikacyjne musi odpowiadać przepisom odrębnym 
i Polskim Normom dotyczącym wykonania tych instalacji. 

Okablowanie, aparaty systemowe i analogowe muszą spełniać warunki stawiane przez TP SA 
urządzeniom współpracującym z siecią TP SA i posiadać świadectwa homologacji. 

 

  10. Połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe (miejscowe) 

Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu ograniczenie do wartości 
dopuszczalnych w danych warunkach środowiskowych długotrwale występujących napięć 
pomiędzy róŜnymi częściami przewodzącymi. 

KaŜdy budynek powinien mieć połączenia wyrównawcze główne. 

Połączenia wyrównawcze główne realizuje się przez umieszczenie w najniŜszej (przyziemnej) 
kondygnacji budynku głównej szyny uziemiającej (zacisku), do której są przyłączone: 
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– przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego, 

– przewody ochronne lub ochronno-neutralne, 

– przewody funkcjonalnych połączeń wyrównawczych, w przypadku ich stosowania, 

– metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrznych instalacji wody zimnej, wody 
gorącej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, metalowe powłoki i 
pancerze kabli elektroenergetycznych itp. 

– metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia itp. 

Elementy przewodzące wprowadzane do budynku z zewnątrz (rury, kable) powinny być 
przyłączone do głównej szyny uziemiającej moŜliwie jak najbliŜej miejsca ich wprowadzenia. 

W pomieszczeniach o zwiększonym zagroŜeniu poraŜeniem, jak np. w łazienkach 
wyposaŜonych w wannę lub/i basen natryskowy, pomieszczeniach wymienników ciepła, 
kanałach rewizyjnych oraz przestrzeniach, w których nie ma moŜliwości zapewnienia ochrony 
przeciwporaŜeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania po przekroczeniu wartości 
napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale na częściach przewodzących dostępnych, 
powinny być wykonane połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe). 

Połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmować wszystkie części 
przewodzące jednocześnie dostępne, takie jak: 

– części przewodzące dostępne, 

– części przewodzące obce, 

– przewody ochronne wszystkich urządzeń, w tym równieŜ gniazd wtyczkowych i 
wypustów oświetleniowych, 

– metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. 

Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie 
przeciwporaŜeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący 
przed korozją. 

Przewody naleŜy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do materiału, przekroju oraz 
ilości łączonych przewodów, a takŜe środowiska, w którym połączenie to ma pracować. 

Instalację połączeń wyrównawczych główną oraz lokalne wykonać zgodnie z projektem.  

Całą instalację wyrównawczą połączyć z uziomem otokowym  i zaciskiem PE w rozdzielni 
głównej RG. 

 

  11. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 

Konieczność stosowania w instalacjach elektrycznych ochrony przeciwprzepięciowej 
podyktowana jest ograniczoną odpornością na przepięcia coraz większej liczby urządzeń 
elektrycznych, szczególnie urządzeń i systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych itp. 
 

Źródłem przepięć pojawiających się w instalacjach moŜe być bezpośrednie uderzenie piorunu 
w sieć zasilającą, linię transmisji sygnałów lub w budynek. 

Bez zastosowania odpowiednich układów ochronnych, urządzenia znajdujące się w obszarze 
o promieniu 1,5 km od miejsca uderzenia piorunu mogą ulec zniszczeniu.  
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Źródłem przepięć w instalacjach mogą być równieŜ same urządzenia elektryczne tej instalacji. 
Są to przepięcia wewnętrzne spowodowane operacjami łączeniowymi oraz na skutek zwarć w 
instalacjach. 

W normie PN-IEC 60364-4-443 podane są kategorie wytrzymałości udarowej (kategorie 
przepięć) z uwzględnieniem miejsca zlokalizowania określonych urządzeń w instalacji. 
Zgodnie z powyŜszym wymagane znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane urządzeń, 
dla sieci trójfazowej o napięciu nominalnym 230/400 V, wynoszą: 

• 6 kV  dla  IV  kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć), 

• 4 kV  dla  III kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć), 

• 2,5 kV  dla  II kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć), 

• 1,5 kV  dla  I kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć). 

Poszczególne kategorie wytrzymałości udarowej (kategorie przepięć) dotyczą następujących 
elementów instalacji: 

kategoria IV dotyczy urządzeń stosowanych w złączu instalacji elektrycznej budynku lub w 
pobliŜu złącza przed główną rozdzielnicą, 

kategoria III dotyczy urządzeń rozdzielczych i obwodów odbiorczych, np.: rozdzielnic 
tablicowych, wyłączników, oprzewodowania, a w tym kabli, przewodów szynowych, puszek 
łączeniowych, łączników, gniazd wtyczkowych w instalacji stałej, stacjonarnych silników 
przyłączonych trwale do instalacji stałej itp., 

kategoria II dotyczy odbiorników, na przykład: urządzeń gospodarstwa domowego, 
elektrycznych narzędzi przenośnych lub podobnych odbiorników, 

kategoria I dotyczy urządzeń specjalnie chronionych. 

Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi w instalacjach elektrycznych 
naleŜy zapewnić poprzez zastosowanie ograniczników przepięć oraz poprawnie wykonanych 
połączeń wyrównawczych. 

W systemie ochrony przeciwprzepięciowej szczególnie waŜny jest podstawowy układ ochrony 
zainstalowany na początku instalacji. 

Tworzące ten układ ograniczniki przepięć powinny zapewnić podstawową ochronę przed 
wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi, awariami w sieci elektroenergetycznej oraz 
przepięciami atmosferycznymi nawet w przypadku bezpośredniego uderzenia piorunu w 
budynek. 

Ograniczniki te naleŜy instalować bezpośrednio w złączu lub w rozdzielnicy głównej. 
Ograniczniki powinny być włączone między kaŜdy przewód fazowy i uziom oraz między 
przewód neutralny N i uziom, jeŜeli przewód N nie jest na początku instalacji uziemiony. 

NaleŜy zastosować moŜliwie najkrótsze przewody łączące ograniczniki przepięć (najlepiej, 
aby całkowita ich długość nie przekraczała 0,5 m). Przewody uziemiające ograniczników 
przepięć powinny mieć przekrój nie mniejszy niŜ 4 mm2 Cu, a przy istnieniu instalacji 
piorunochronnej nie mniejszy niŜ 10 mm2 Cu. 

Dla większości urządzeń elektrycznych ograniczenie się tylko do ograniczników tworzących 
podstawowy układ ochrony jest niewystarczające. NaleŜy zastosować w dalszych częściach 
instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć tworzące dalsze stopnie ochrony odpowiednio do 
przyjętej kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć). 

Ograniczniki te naleŜy instalować w rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych, a w przypadku 
urządzeń specjalnie chronionych w gniazdach wtyczkowych, puszkach instalacyjnych lub 
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bezpośrednio w chronionym urządzeniu. Powinny być one włączone między kaŜdy przewód 
czynny (L1; L2; L3; N) i szynę uziemiającą lub przewód ochronny. 

 

  12. Ochrona przed poraŜeniem prądem 

Zgodnie z projektem zastosować: 

• ochronę podstawową - bezpośrednia izolacja robocza 

• ochronę dodatkową - szybkie wyłączenie zasilania w czasie 

- t < 5 s dla obwodów rozdzielczych 

- t < 0,2 dla obwodów odbiorczych. 

 

  13. Odbiory instalacji i niezbędne protokóły  

13.1. Procedury odbiorów poszczególnych robót 

ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego 
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracowników, którzy uczestniczyli w 
wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym moŜe równieŜ uczestniczyć 
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora. 

Przy odbiorze międzyoperacyjnym naleŜy sprawdzić zgodność odbieranych robót z projektem 
technicznym i z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach 
międzyoperacyjnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 

Z kaŜdego przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony 
protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i 
ewentualne zalecenia, które naleŜy wykonać przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru 
międzyoperacyjnego powinny zostać wpisane do dziennika budowy. 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiorem częściowym moŜe być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca 
etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się równieŜ odbiór dotyczący całokształtu 
robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). 

Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie, w obecności inwestora. 
Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Z 
odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki naleŜy wpisać do 
dziennika budowy, w tym równieŜ wyniki oceny jakości. 

Częściowy odbiór obiektu powinna przeprowadzić komisja powołana przez inwestora 
(zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel 
generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy). 

Z odbioru częściowego naleŜy spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte 
usterki oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie naleŜy zrobić odpowiedni wpis w 
dzienniku budowy. 
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ODBIÓR KOŃCOWY 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robót elektrycznych zgłasza 
inwestorowi instalację do odbioru końcowego. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez inwestora 

Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: 

- sprawdzenie przedstawionych dokumentów, 

- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, 
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- oględziny instalacji, 

- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed 
poraŜeniem prądem elektrycznym, 

- badania i próby pomontaŜowe, 

- próby rozruchowe, 

- sporządzenie protokółu odbioru. 

 

13.2. Dobór wła ściwej metody pomiarów 
Zastosowana metoda wykonywania pomiarów powinna być metodą najprostszą, 
zapewniającą osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów 
wynika ze znajomości obiektów mierzonych i rozpoznania dokumentacji technicznej obiektu. 
Sposób przeprowadzania badań okresowych musi zapewniać wiarygodność ich 
przeprowadzenia (wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawców, protokoły). Zastosowanie 
nieprawidłowej  lub mało dokładnej metody i niewłaściwych przyrządów pomiarowych moŜe 
być przyczyną zagroŜenia, w następstwie dopuszczenia do uŜytkowania urządzeń które nie 
spełniają warunków skutecznej ochrony przeciwporaŜeniowej. 

13.3. Zasady wykonywania pomiarów 
Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne 
zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca pomiary 
moŜe korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, lecz musi 
ona być przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Przy wykonywaniu wszystkich pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 

a) Pomiary powinny być wykonywane w warunkach identycznych lub zbliŜonych do 
warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń czy instalacji, 

b) Przed przystąpieniem do pomiarów naleŜy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania 
przyrządów (kontrola, próba itp.), 

c) Przed rozpoczęciem pomiarów naleŜy dokonać oględzin badanego obiektu dla 
stwierdzenia jego kompletności, braku usterek i prawidłowości wykonania, sprawdzenia 
stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych oraz prawidłowości połączeń. 

d) Przed przystąpieniem do pomiarów naleŜy zapoznać się z dokumentacją techniczną 
celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania badań. 
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  14. Protokóły odbiorów 

KaŜda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna być 
zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. 

Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać: 

1. nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe; 

2. miejsce pracy badanego urządzenia; 

3. rodzaj pomiarów; 

4. nazwisko osoby wykonującej pomiary; 

5. datę wykonania pomiarów; 

6. spis uŜytych przyrządów i ich numery; 

7. szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów, lub inny sposób 
jednoznacznej identyfikacji elementów badanej instalacji; 

8. liczbowe wyniki pomiarów; 

9. uwagi; 

10. wnioski. 

 

 

  15.  Normy związane 

PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporaŜeniowa 

PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetęŜeniowym 

PN-IEC 60364-4-45:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed obniŜeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-442:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
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Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

PN-IEC 60364-4-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-444:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych 

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

PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa 

PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie 

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

PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-534:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

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

PN-IEC 60364-5-548:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 

PN-IEC 60364-5-559:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
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PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy 

PN-IEC 60364-7-707:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 

PN-IEC 60364-7-714:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
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