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2.0.     DANE OGÓLNE 

Nazwa obiektu:  Lokalne Centrum Kultury w Wierzchowiskach 

Inwestor:                  Urząd Gminy Modliborzyce, 23-310 Modliborzyce 

 

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

3.1.    Projekt Lokalnego Centrum Kultury w Wierzchowiskach  

3.2.   Aktualne przepisy i Polskie Normy związane z tematem opracowania.  

3.3.   Aktualnie obowiązujące przepisy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004.r.  

         w sprawie: „ Szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji   

         Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” – Dz. U. Nr 202 poz. 2072. 

 

4.0.    PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
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4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla robót 

budowlanych  polegających na zapewnieniu doprowadzenia wszystkich mediów do urządzeń 

technologicznych kuchni wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi dla potrzeb  LCK w 

Wierzchowiskach..  

 

4.2. Zakres opracowania: 

Remont istniejących pomieszczeń parteru z wyposażeniem remontowanej  części obiektu w urządzenia 

technologii kuchni wraz z niezbędnymi doprowadzeniami mediów i robotami budowlanymi w zakresie 

odpowiadającym sposobowi użytkowania.  

 

4.3. Zakres robót: 
 
1. Roboty rozbiórkowe: 
 
- skucie glazury, 
- skucie posadzki z płytek Gres, 
- wywóz materiałów z rozbiórki. 

 
2. Roboty remontowe ogólnobudowlane: 
- wykucie otworów w ścianie, 
- położenie glazury, 
- wykonanie posadzki z płytek Gres,  
 
3 .Roboty instalacji elektrycznej: 
- układanie przewodów instalacji elektrycznej na gotowym podłożu p/t 
- montaż osprzętu 
 

4. Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej                                                                                                              
- demontaż starych grzejników i orurowania,                                                                                                  
- podłaczenia urządzeń technologii kuchni, przeniesienie grzejnika co. 

 
4.4. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności 
w obiektach użyteczności publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych 
materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom norm 
polskich lub aprobatom technicznym. Materiały i aparaty elektryczne stosowane przy 
wykonywaniu robót elektrycznych powinny spełniać wymagania norm polskich i posiadać 
znak bezpieczeństwa „B”. 
. 
1.. Terakota – zastosować płytki terakotowe typu gress, jednorodnie ścieralne na całej 
grubości, grupa klasyfikacji skuteczności poślizgowej R 9, gat. I, klasa ścieralności IV, 
2. Glazura ścienna – płytki glazurowane gat.I, 
3. Klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem i który nie powinien 
    oddziaływać szkodliwie na podkład  
4. Masa do fugowania - zastosować masę odporną na ścieranie i nierozpuszczalną 
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    pod wpływem środków czyszczących. 
5.Zaluzja zamykana ręcznie – schowek pod schodami  
6. Przewody elektroinstalacyjne – należy stosować przewody typu YDY o napięciu  
     znamionowym min 750V. 
 
5.0.       ROBOTY BUDOWLANE  

 5.1.       ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 5.1.1.    WSTĘP 

   5.1.1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

  wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

   5.1.1.2. Zakres stosowania SST 

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

   przy zlecaniu i realizacji robót . 

   5.1.1.3. Zakres robót objętych SST 

   Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

   na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

   W zakres tych robót wchodzą: 

• Rozbiórki budowlane - dokładne czynności określono poniżej 

5.1.1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

 i wytycznymi. 

   5.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

   „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Roboty rozbiórkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo budowlane  

 z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi 

 budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych  

 dot. w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowego, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami,  
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Podczas realizacji robót rozbiórkowych wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

 bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

 w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

 wymagań sanitarnych. 

5.1.2.  MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

   w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

5.1.3.  SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

 ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

 technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.1.4.  WYKONANIE ROBÓT 

 5.1.4.1. Roboty przygotowawcze  

   Przed przystąpieniem do robót budowlanych - rozbiórkowych należy: 

• Teren oddzielić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

• W przypadku konieczności należny wykonać odcięcia lub demontaż istniejącego wyposażenia i 

instalacji zasilających, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-

kanalizacyjnych oraz  uzbrojenia. 

 5.1.4.2. Roboty rozbiórkowe 

   Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  

 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 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 SST, a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót wykonywane przez Wykonawcę  

 nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

 „Wymagania ogólne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01). 

   Uwaga: 

 Wszystkie roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego należy prowadzić  

   w sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z nadzorem 

   w sposób następujący: 

 Projektowane prace rozbiórkowe  

- rozbiórkę starych podłóg, okładzin ścian i podłóg ,ewentualne skucie tynków 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR – ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.1.4.3.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) ”Wymagania  

ogólne” pkt.6.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  

i robót ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby  

i materiały, które: 

a) posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

       z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

       oraz właściwymi przepisów informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem  

       MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadają deklarację zgodności z : 

-  Polską Normą  lub  

-  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

b). znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r. 

     (Dz.U.98/99 

 

Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje: 

 1.   sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 

      narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunki BHP). 

2. sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg. rodzajów materiałów  
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       i grupy oraz określenie ich ilości. 

 3.   wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki . 

 4.   sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Ogólne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” p.8. 

5.1.5.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.1.5.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena jednostkowa 

skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

      ubytków i transportu na teren budowy, 

• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie 

5.1.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109  

    poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115  

    poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 

    Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

   montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

   bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany  

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043. 
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838  

    z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 

6.        ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE                

6.1.     OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN    

6.1.1.   WSTĘP 

6.1.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru okładzin. 

6.1.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1.1. 

6.1.1.3. Zakres robót objętych SST, 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie okładzin ściennych z płytek glazurowanych i innych 

  6.1.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

6.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Okładziny ścienne z plytek powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r.(  Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, 

w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowego, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  

• izolacyjności cieplnej przegrody 

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

   i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

   przez Wykonawcę na własny koszt. 
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 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

   projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

   Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

   nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

   Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

 

6.1.2.   MATERIAŁ 

   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

   w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa  

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych (SST). 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

norm polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

6.1.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia  

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6.1.4.    WYKONANIE ROBÓT 

6.1.4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  

  „Wymagania ogólne” pkt.5. 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

   wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

   wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  

   na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

   przez Wykonawcę na własny koszt. 

   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  

   projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

   nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

6.1.4.2. Warunki wykonania okładzin 

• w  pom. użytkowych uzupełnić  okładzinę z płytek ceramicznych glazurowanych  do pełnej 

wysokości ścian lub do wskazanej wysokości  bez stosowania narożników  wewnętrznych i 

zewnętrznych /flizówek/ z płytek o wymiarach około 30 x 20 cm , fuga o wymiarze 1,5 mm, klej 

zwykły. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe , 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów  

• Tynki należy wykonywać w temperaturze  nie niższej niż + 5 ºC pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0ºC. 
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• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „ Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 

montażowych w okresie  obniżonych temperatur”. 

• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 6.1.4.2.1.  Przygotowanie podłoży 

   Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

   6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych  

   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

   zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża  

   należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.  

   Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła  

   lub przez wypalanie lampą benzynową. 

   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

6.1.5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  

ogólne” pkt. 7.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  

projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru   

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych  

dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

 i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

 6.1.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

   Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

  „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. 
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiorowi częściowemu, 

• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

• Dokumentacja techniczna i SST, 

• Dziennik budowy, 

• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

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

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych  

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

 dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,  

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

6.1.7.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• Przygotowanie stanowiska roboczego, 

• Przygotowanie zaprawy, 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu, 



13 

 

• Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  

      na wys. do 4 m, 

• Przygotowanie podłoża, 

• Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• Siatkowanie bruzd, 

• Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementów, 

• Wykonanie tynków, 

• Reperacja tynków po dziurach i hakach, 

• Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• Likwidacja stanowiska roboczego. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 6.1.8.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

 6.1.8.1. Normy 

 PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 

 PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-B-30020:1999 Wapno. 

 PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
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 PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości. 

 Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B- Roboty wykończeniowe, 

 Zeszyt 1 „tynki”, wydanie ITB – 2003 r. 

 

6.2. POSADZKI 

6.2.1.  WSTĘP 

6.2.1.1. Przedmiotem SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru posadzek. 

 

6.2.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót  

6.2.1.3. Zakres robót objętych w SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

• Warstwy wyrównawcze pod posadzki,  

• Posadzki z płytek gresowych  , 

   6.23.1.4. Określenia podstawowe 

   Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.     

   6.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo 

 budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(  Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić  

 obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 

 podstawowych dot. w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowego, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  

            izolacyjności cieplnej przegrody 
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6.2.2.  MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

   Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych 

   rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

   Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

   Inspektora nadzoru. 

6.2.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

 ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

 technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6.2.4.   WYKONANIE ROBÓT 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  

  „Wymagania ogólne” pkt.5. 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

   wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

   wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  

   na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

   przez Wykonawcę na własny koszt. 

   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  

   projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

   nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

 Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

      6.2.4.1.  Wymagania podstawowe. 

Zaprojektowano następujące posadzki: 

           Posadzki z płytek gresowych porcelanowych 

• położenie podłogowych płytek gresowych , niepolerowanych o IV klasie ścieralności ,wg  DIN 

51 130 z grupy  R10 ,Kąt poślizgu: 10÷19°;fuga szerkości 2mm. 

6.2.5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  

ogólne” pkt. 7.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

 i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.2.6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 6 i 8. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w pkt. 6.2.4. 



17 

 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,  

wilgotnościowych).  Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie  

Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wody, kruszyw  

oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  

inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, 

betony zwykłe PN-B-06250, PN-B-06714,26 – zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywach, 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiorowi częściowemu, 

• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

  wymaganiom technicznym. 

 3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania        

prosto liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
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dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy  

  wykonać przez ocenę wzrokową 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

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

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i  SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

6.2.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa . 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

6.2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

                                 powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-63/B-10145        Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.  

                                 Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-62/B-10144         Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 

 

7.ROBOTY INSTALACYJNE   

7.1.        Hydraulika i roboty sanitarne 

7.1.1. Wstęp 
 
- montaż rur z PCV wodociągowych wraz z podejściami do urządzeń technologii kuchni 
- montaż zaworów przelotowych i czerpalnych  

− montaż rurociągu kanalizacyjnego z PCV fi 50 i 100mm wraz z podejściami 
7.1.2. Materiał 

Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej 
i ST, 
- informować inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy oraz uzyskać jego akceptację. 
Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały zgodnie z 
Rysunkami: 
Instalacja wod-kan: 
• rury stalowe ocynkowane 
• łączniki przejściowe do połączenia z armaturą czerpalną, 
• armatura odcinająca, 
Instalacja c.o. 
• armatura odcinająca, 
• rury stalowe ocynkowane 
• grzejniki konwektorowe stalowe płytowe z zaworami regulacyjnymi oraz głowicami 
termostatycznymi i zaworami odcinającymi na powrocie, 
Instalacja wentylacji: 
• kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane, 
�  
7.1.3.Sprzęt i transport 

Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych : 
• wiertarka 
• gwinciarka do nacinania gwintów 
• spawarka 
• nożyce do blachy 
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Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Wymagania ogólne". Do transportu materiałów 
należy użyć następujących środków transportu: 
• samochód skrzyniowy 
• samochód dostawczy 

7.1.4.Wykonanie robót 

· Przebudowa instalacji wod-kan wewnętrznej 
· Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

WYKONANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
 
1 Wykonać podejścia instalacyjne umożliwiające montaż urządzeń technologii kuchni 
   i podłączenie armatury. Podejście wody zakończyć zaworem odcinającym natynkowym. 
2 Przewody prowadzić w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach). 
3 Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i płukanie instalacji. Ciśnienie 
   próbne nie może być niższe niż 1.0 MPa. Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym    
   dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min 
   nie będzie spadku ciśnienia. 
4 Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ocieplić otulinami z pianki polietylenowej 
   Thermaflex, otwory zamurować i wykonać tynki. 
 
Zawory odcinające kulowe gwintowane. 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. 

 

 

 

 WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 
 
1 Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC kl. N   łączonych na uszczelki. 
Łączenie rur, zmiany kierunku i średnicy poprzez kształtki systemowe wskazane przez producenta rur. 
Montażu rur należy dokonywać przy wykorzystaniu urządzeń wskazanych przez producenta rur i przez 
osoby przeszkolone. 
2 Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego 
spadku, zależnego od średnicy projektowanego przewodu: 2.0% dla średnicy 110 mm i mniejszej 
3 Urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna 
gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. 
 
WYKONANIE INSTALACJI C.O. 
1 W instalacji montować grzejniki konwektorowe płytowe w kolorze białym. Wysokość 
grzejnika 90cm. Grzejniki montować w sposób zalecany przez producenta z wykorzystaniem 
oryginalnych kształtowników. Gałązki grzejnikowe należy montować ze 
spadkiem nie mniejszym niż 2%. Stosować grzejniki zasilane z boku lub ze ściany. 
2 Na grzejnikach montować zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinające (powrót). 
Zawory regulacyjne wyposażyć w głowice termostatyczne. 
3 Istniejące stalowe gałązki należy wymienić na nowe stalowe ocynkowane. 
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4 Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,4MPa. 
Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem 
próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 
5 Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem samowyładowczym 
na wysypisko. 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6 
6 Wewnątrz montować kratki wentylacyjne stalowe malowane.  
. 

7.1.5. Obmiar robót 

1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie 
Warunkami Umowy 
2 Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 
3 Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
4 W celu Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
· Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
· Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, 
· Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
· Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Wymagania szczegółowe  
1 Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy 
oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów uŜytych do 
Robót, wyników pomiarów i badań, 
2 Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
3 Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 
4 Dokonać szczegółowych oględzin robót, 
5 W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

7.1.6.Kontrola jakości i odbiór robót 

Wymagania ogólne 
· Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 
· Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
· Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 
· Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 
z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
1. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 
Inspektora Nadzoru 
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2. Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy przepłukać wodą a 
następnie poddać próbie ciśnieniowej. 

3. Sprawdzić nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych 
 
7.1.7.Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej 

7.1.8. Przepisy związane 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 
7. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 
8. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody. 
PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu 
(PE). Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu 
zacisku 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 
Dopuszcza się stosowanie zamiennych urządzeń i systemów zawartych w projekcie i 
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametrów i wymagań technicznych 
zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementów naleŜy 
uzgodnić z projektantem. 
 
7.2.        Roboty elektryczne  

7.2.1.  Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują 
instalacjeelektryczne, a w szczególności: 
Montaż rur ochronnych winidurowych układanych pod tynkiem 
Układanie w rurach ochronnych kabli miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 
Układanie w rurach ochronnych przewodów miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 
Układanie w tynku przewodów miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 
Zarobienie końca kabli miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 
Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego 
Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80mm 
Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60mm 
Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 
Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych 
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego 
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego 
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego pierwszy pomiar 
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego każdy następny pomiar 
7.2.2.  Materiał 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty 
(wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 
– spełniania tych samych właściwości technicznych 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 
uzyskanie akceptacji projektanta). 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, 
normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 
aprobaty techniczne, 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez 
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
Uwaga: PONIEWAŻ BUDOWA STANOWI DALSZY ETAP 
PRZEBUDOWY OBIEKTU ZASTOSOWANE MATERIAŁY POWINNY 
BYĆ RÓWNOWAŻNE A CO NAJMNIEJ KOMPATYBILNE Z 
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ZABUDOWANYMI WE WCZEŚNIEJSZYCH ETAPACH 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych wg zasad niniejszej 
specyfikacji są: 
rury ochronne winidurowe; 
kable z żyłami Cu w izolacji i powłoce z PVC; 
przewody z żyłami Cu w izolacji i powłoce z PVC; 
gniazda wtyczkowe podtynkowe; 
gniazda wtyczkowe podtynkowe bryzgoszczelne; 
Materiały pomocnicze 
� śruby; 
� farba olejna nawierzchniowa szara; 
� puszki instalacyjne bakielitowe p.t.; 
� źródła światła; 
� osłony przewodów; 
� końcówki kablowe; 
� uchwyty kablowe; 
� kołki rozporowe plastykowe; 
� wazelina techniczna. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom . 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu budynku wg zasad niniejszych ST są : 
· przewody wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023 
· osprzęt wg PN-92/M-51004/01 ; 
PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994 
 
Składowanie materiałów 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 
suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych . 
Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 
przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne 
roboty instalacyjno -montażowe. 
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny 
być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót 
w porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie 
jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury 
instalacyjne, kable i przewody, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
przewietrzanych i 
oświetlonych. 
Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania powinny 
znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny 
być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 
 
Każdy materiał w całej ilości powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie materiału i jego jakość – 
określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Wykonawca powinien: 
(a) dokonać uzgodnień dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiału; 
(b) dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót; 
(c) zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii 
materiału, zawierający następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
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- datę i numer kolejny badania, 
- oznaczenie wg PN i BN, 

− pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 
7.2.3.  Sprzęt i transport 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości . 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po 
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Najeży je zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji 
elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót: 
� samochód dostawczy, 
� żuraw samochodowy, 
� rusztowania, 
� elektronarzędzia, 
� spawarka transformatorowa, 
� obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie. 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- rusztowania przenośnego, 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, 
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie 
dużych ciężkich elementów . 
7.2.4. Wykonanie robót 

Wykonując roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy kierować się ogólnymi zasadami, a w 
szczególności: należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych; 
tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
- łatwy dostęp; 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób; 
- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda; 
- gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia; - w łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych; 
- położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe; - pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry; 
- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego bieguna; 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem instalacji 
elektrycznych. 
Trasowanie 
- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 
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- wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych; 
- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 Kucie bruzd i zaprawienie wnęk  
- jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji. 
- bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
- przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy 
między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
- rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
- przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop ,cała rura powinna być pokryta 
tynkiem. 
- przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi 
łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.4.1. 
- rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, 
aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie 
wyrównawczej podłogi. 
 Ustalenie miejsc montażu opraw i osprzętu 
Osprzęt instalować zgodnie w uzgodnieniu z inwestorem 
Przejścia przez ściany i stropy 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
- przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
- przejścia między strefami pożarowymi uszczelnić materiałami o klasie odporności 60 
- przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, 
zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 
- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 
można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 
Roboty instalacyjno – montażowe 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 
Główne ciągi instalacji układać w rurkach elektroinstalacyjnych oraz pod tynkiem. Do wyposażenia 
technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody 
klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronną i telekomunikacyjną . 
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także 
powiązania, 
 które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy , modernizacji bądź remontu. W 
pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby 
wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na 
otoczenie budynku. 
Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń, 
takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania 
zagrożeń. 
Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń 
podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną 
pożaru. 
Z kolei inne niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności 
przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, 
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gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te czynności. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich 
odległości pomiędzy instalacjami, aby można było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami 
niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych. 
Wewnętrzne linie zasilające prowadzić na korytkach i w rurach (w ciągach pionowych) oraz w rurach 
instalacyjnych p/t przy podejściach do tablic na parterze i piętrze. Poszczególne obwody rozprowadzić w 
korytkach, w przestrzeni stropu podwieszanego ( ciągi główne ) oraz pod tynkiem. Dopuszcza się 
prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwą co najmniej 
5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy bądź same przewody mocować na powierzchni 
ścian i stropów już wcześniej otynkowanych. 
 Układanie rur i osadzanie puszek 
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 
wewnętrznej średnicy rury. 
Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych. 
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 
ściany 
była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur . 
Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 
 Wciąganie przewodów do rur 
Do wcześniej ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągać 
przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. 
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
 Mocowanie puszek 
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do 
drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. Możliwe jest stosowanie 
puszek i sprzętu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposób podany w p.  
 Układanie i mocowanie przewodów w tynku 
a) instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 
przewodów wielożyłowych płaskich. 
b) na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie zaprawy 
murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody mające dwie warstwy 
izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu 
drewnianym lub z innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A. 
c) przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 
d) zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż 
mostki 
pomiędzy żyłami przewodu nieuszkadzając ich izolacji. 
e) podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
f) przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za 
pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 
g) mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je 
tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu; Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie. 
h) do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe 
przewody należy prowadzić obok puszki. 
i) przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki 
zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
j) zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur wg p. 5.4.1. 
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 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
1. w instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a 
samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy 
uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. 
3. przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
4. do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 
zacisk 
ten jest przystosowany. 
5. w przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
6. długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
8. końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 
Podejścia do odbiorników 
1) podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
2) podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach: Rury 
i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do 
wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
3) podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, 
lecz 
samo podejście przez strop należy wykonać zgodnie z p. 5.3.4. 
4)  
4) do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 
 Przyłączanie odbiorników 
a) miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
b) bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z 
tym że dzielą się na dwa rodzaje: 
- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 
c) przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników 
oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, zamocowanych do 
podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 
d) przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych. 
e) przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, 
np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 
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f) w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników muszą  
być chronione. 
 Montaż konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytów) 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji 
budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
Korytka kablowe i pokrywy będą wykonane z cynkowanej na gorąco (grubość warstwy między 50 i 150 
mm) 
blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm. Korytka zostaną wykonane z krawędziami bocznymi o 
wysokości co najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi w dnie i ściankach. 
Zgięcia, teowniki, połączenia, zwężki, itd. będą produktami tego samego typu i producenta co korytka i 
będą dostosowane do zakrętów trasy. Elementy stosowane na zgięciach będą wystarczająco szerokie, aby 
swobodnie pomieścić kable przy wymaganym promieniu zgięcia. 
Maksymalna ilość kabli ułożonych w korytku będzie zgodna z zaleceniami producenta. Kompletna 
instalacja będzie mieć ok. 25 % wolnego miejsca w każdym korytku. 
Korytka będą zawieszone na typowych uchwytach i będą nadawać się do poprzecznego mocowania kabli. 
Mocowania korytka będą regulowane. 
Odległości zawieszenia i wsparcia będzie zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne 
odgięcie nie 
przekroczy 5 mm przy maksymalnym ładunku kabli w korytku. 
Odchylone zawieszenia będą konsultowane z Inżynierem. Odchylenie będzie poddane zatwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
Korytka zostaną starannie wyosiowane. Korytka zostaną zaopatrzone w pokrywy chyba, że będą 
umieszczone w ciasnych miejscach lub w pobliżu sufitów. Pokrywy będą mocowane metalowymi 
zaciskami. Wszystkie urządzenia podwieszające i mocujące,nakrętki, podkładki itp. będą wykonane z 
tego samego materiału co dane korytko. Uszkodzenia korytek łącznie z zawieszeniem itd. zostaną 
usunięte zgodnie z przepisami konserwacyjnymi. 
  
7.2.6.  Kontrola jakości i odbiór robót 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też 
instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także 
niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, 
zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed 
przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją 
techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń 
cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone 
uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną 
ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub 
zainstalowanego wyposażenia. 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami, 
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 
instalacji i urządzeń, 
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, dostosowaniu do 
warunków 
środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
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g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji , 
h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych, 
i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 
środowiskowych w jakich pracują), 
j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji 
technicznej 
Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest 
mowa wyżej określone są w następujących normach: 
1. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
4. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
 
 Oględziny instalacji elektrycznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem 
oględzin jest stwierdzenie , czy zainstalowane urządzenia , aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony 
spełniają wymagania 
bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich 
parametrów technicznych z wymaganiami norm ) , czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz 
oznaczone zgodnie z projektem , czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 
bezpieczeństwa . Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości : 
a) ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
b) ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
c) doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
d) umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
e) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
f) oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, 
g) umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., 
h) połączeń przewodów. Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także 
wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych 
sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim 
(ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić 
prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede 
wszystkim: 
a) wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
b) wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
W normach tych określone są środki ochrony przed: 
� dotykiem bezpośrednim - poprzez: 
- izolowanie części czynnych, 
- zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie 
zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim; dotykiem pośrednim - przez zastosowanie: 
- samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz 
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dodatkowych (miejscowych), 
- urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 
- nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, , 
- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej. 
Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 
Należy ustalić, czy: 
a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, 
na których bądź obok których są zainstalowane, 
b) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed 
jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
c) dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
d) urządzenia do wytwarzania pary , gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane normami 
zabezpieczenia przed przegrzaniem, 
e) urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają 
wystąpieniem niebezpiecznych temperatur . 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm 
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony 
w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór 
i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
W tym przypadku należy sprawdzić : 
a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i dostosowanie do warunków pracy 
urządzeń : 
- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
- różnicowoprądowych, 
- zabezpieczających przed przepięciami, 
- zabezpieczających przed zanikaniem napięcia, 
- do odłączenia izolacyjnego 
a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we 
właściwych miejscach 
instalacji elektrycznej, 
b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów ) zabezpieczających, 
c) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i 
innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 
d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, (selektywność) 
działania, 
e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono je 
przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia. 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o 
których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 
� normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów. � warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje 
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - zeszyt 
9,wydanych przez Instytut Energetyki – w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych zagadnień, 
� wymagań norm: dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego – PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia wspólne: 
- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
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- dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia – PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 
- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje 
elektryczne 
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 
i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 
b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 
c) wynikającym z potrzeb sterowania, 
d) wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
o odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
o wyłączania do celów konserwacji, 
o wyłączania awaryjnego, 
e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach: 
PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. 
Odłączanie i łączenie oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia . 
 Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 
środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić 
prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 
· konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 
· obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
· narażenie mechaniczne, 
· promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie 
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 
· przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
· kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
· warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, 
· kwalifikacje osób. 
Cechy jakie powinny posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych wpływów zewnętrznych i 
środowiskowych podane są w normach: 
· PN-IEC 60364-5-51lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia wspólne, 
· PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk 
· PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno – 
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, 
neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory: zielono-żółty i jasno-niebieski - nie 
zostały zastosowane do oznaczania przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm: 
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· PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne . 
· PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi . 
 Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych 
informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 
a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 
właściwym miejscu, 
b) obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i 
zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych , 
c) tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we 
właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 
d) umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one 
na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 
Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm: 
� PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia wspólne, 
� PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach , 
� PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania schematów, 
� PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi , 
� PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych, 
� PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków, 
� PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, 
� PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, 
� PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, 
� PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z 
wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest 
wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez 
podłączone przewody. 
Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach: 
� PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16mm2 
� PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach 
elektroinstalacyjnych . 
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji 
elektrycznej. 
Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez 
usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne. 
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inżynier może poddać je 
kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy 
ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i 
papierosów w pobliżu wykonywanych prac. 
7.2.5.  Obmiar robót 

Obmiar robót należy wykonać zgodnie z podanymi ogólnymi zasadami. Przy wykonywaniu obmiaru 
wielkość 
robót określa się liczbą jednostek miary, dostosowanych do charakteru robót. 
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7.2.6.Kontrola jakości i odbiór robót 

Odbiór frontu robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego 
wykonawcy lub inwestora. 
Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można 
było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 
 Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić Inżynier. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 
a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, 
oprawy oświetleniowe itp., 
b) ułożone rury, listwy , korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
c) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
d) instalacja przed załączeniem pod napięcie. 
 Odbiory częściowe 
Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 
- ułożone, lecz nie przykryte kable, 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu 
robót montażowych. 
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem 
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak 
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji 
elektrycznych należy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów 
częściowych. 
 Odbiór końcowy 
Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, którego dokonuje Inżynier w obecności Wykonawcy oraz 
Inwestora. 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 
a) Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami 
szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną. 
b) Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 
c) Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem elektrycznym. 
d) Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 
przewodów 
oraz uziemień instalacji i aparatów. 
e) Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu. 
Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
należy 
dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej - od złącza do gniazd 
wtyczkowych i 
odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. 
Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie protokołu odbioru. 
W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
� dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 
� dziennik budowy, � protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 
oprzewodowania , � protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji ( oporności) izolacji przewodów 
oraz ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych ( miejscowych) połączeń 
wyrównawczych, 
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  protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu 
zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 
� protokół z wykonanych pomiarów instalacji odgromowej, 
� protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 
� certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
� dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych . 
 Przekazanie instalacji do eksploatacji 
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub 
właściciela  budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien zapoznać się z 
dokumentacją dotyczącą 
odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 
W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie 
urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich 
reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację można uznać za uruchomione 
gdy: 
a) wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 
b) sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji. 
Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów 
technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 
7.2.7.  Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

7.2.8.  Przepisy związane 

Normy 

· PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
0,6/1kV 
· PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe 
· PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 Kv 
· PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe.(zestaw norm) 
· PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór norm) 
· PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
· PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
· PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda 
wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A 
· PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
· PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 
· PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1) 
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· PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
· PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 
· PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. 
Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 
· PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne 
· PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
· PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
· PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
· PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiór norm) 
· PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 Kv 
· PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na 
napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie (Zmiana A11) 
· PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 
· PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
· PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych 
· PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
· PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia 
· PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
· PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
· PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne opakowań o masie 
zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania 
· PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych 
Inne dokumenty 

· Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. 
U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje 
elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż 
· Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące 

Normy i uregulowania. 

 
 
 


