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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
 
 
Inwestor: 
 

 
Urząd Gminy Rewal 
 

 
Adres inwestora: 
 

 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
 

 
Przedsięwzięcie: 
 

 
Budowa centrum miejscowości Rewal wraz z dojściem i zejściem na 
plażę. 
ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Wesoła, ul. Saperska, 
ul. Gen Sikorskiego, ul. Dworcowa 
 
Instalacje wewnętrzne i siłowe. 
 

 
Opracowanie: 
 

 
mgr inż. Tadeusz Konieczny 

 
 
 
kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
kod CPV 45311100-1 roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
kod CPV45311200-2 roboty w zakresie opraw elektrycznych 
kod CPV 45310000-0 roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
kod CPV 45312311-0 roboty w zakresie instalacji oświetlenia 
kod CPV 45315100-9 instalacyjne roboty elektryczne 
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S-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Tytuł projektu : Budowa centrum miejscowości Rewal wraz z dojściem i zejściem na plażę – instalacji elektryczne 
wewnętrzne pawilonach siłowe. 
ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Wesoła, ul. Saperska, ul. Gen Sikorskiego, ul. Dworcowa 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: Budowa centrum miejscowości Rewal wraz z 
dojściem i zejściem na plażę – instalacje wewnętrzne i siłowe. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część Dokumentów Przetargowych. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w 
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią dokumentów przetargowych. 
 
1.3. Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych Robót objętych ST 
1.4. Charakterystyka ogólna inwestycji. 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych w pawilonach handlowych, pomieszczeniach 
socjalnych (pomieszczenie ratowników, toaleta), oraz oświetlenie zewnętrzne tarasu dolnego nowo projektowanej 
promenady w Rewalu. 

1.5. Zakres robót elektrycznych 
Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne 
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 

1.6. Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których koszty Wykonawca winien 
uwzględnić w ofercie 

• Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z 
zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż., wg. Projektu organizacji placu budowy sporządzonego 
przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

• Zabezpieczenie placu budowy wraz z ogrodzeniem, tablicami informacyjnymi, itp.,  
• Skontrolowanie gruntów w obrębie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedłożenie stosownych 

dokumentów z przeprowadzonych badan, 
• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót budowlanych 
• Sporządzenie planu zapewnienia jakości, 
• Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb 

wykonywania robót budowlanych,  
• Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp.  
• Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności oczyszczenie 

nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z placu budowy nieczystości powstałych w trakcie 
realizacji inwestycji, 

• Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w trakcie trwania prac 
budowlanych, 

• Usług geologicznych i geodezyjnych budowy niezbędnych w celu realizacji umowy, w tym również 
wytyczenie granic terenu budowy  

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

1.7. Opis stanu istniejącego 
Obiekty nowoprojektowane. 

1.8. Określenia podstawowe 
• Czas na ukończenie - czas na zakończenie robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak został 

podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia 
• Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty 
• Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz projekt 

budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami 
• Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
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• Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

• Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu i 
wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego, z 
powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji 
kontraktu. 

• Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, 
wyznaczone w warunkach kontraktu. 

• Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego typu robót. 

• Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu 
Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i 
każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

• Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inżyniera i 
Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości 
Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego 

• Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

• Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób 

• Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 
• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką obiektów 

istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
• Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczona przez niego 

w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie 
• Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 
• Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz 

prawnych następców tej osoby (lub osób). 
• Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni następcy tej osoby. 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami 
przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

1.10. Przekazanie Terenu Budowy 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów tyczenia obiektu, 
współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę obmiaru Robót oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją 
techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac 
objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ. 
 
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do 
wykonania prac objętych kontraktem. 
Na wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i 
materiałów, do chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa przejęcia końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone elementy, materiały, rządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
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1.11. Dokumentacja Techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót: 
Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: projektu 
budowlanego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki 
przedmiaru robót 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji przekazanej przez 
Zamawiającego lub jest to niezbędne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablice informacyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)., których treść i forma będą zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony 
robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w 
stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru 

 

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

1.15. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod 
ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich 
właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy 
obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie 
budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.17. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

1.18. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w cenie realizacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi w ciągu trzech dni od czasu przekazania placu budowy, 
Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 

1.19. Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
rozpoczęcia do odbioru robót przez Inwestora oraz będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna 
również objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od skutków działania stron trzecich 
lub Wykonawcy. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. 

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

1.21. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie obiektu . Uzyskanie warunków i 
wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obciążają 
Wykonawcę. Koszty te będą zawarte w cenie. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. Jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów w obrębie Placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do 
wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w kontrakcie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nie uwzględnionych w 
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od Inżyniera a 
następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i przedłoży je Inżynierowi. 
Wymagania szczegółowe: 

• Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów powinny 
być dostosowane do rodzaju materiałów. 

• Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

• Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na placu, 
jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie korozji (przy 
odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 
o rury instalacyjne należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego 

wymiaru przegrodach w wiązkach, w pozycji pionowej, 
o rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych o temperaturze nie niższej niż -15°C i nie wyższej niż +25°C w pozycji pionowej, w 
wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń 
grzewczych, 

o rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak w p. b), 
lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie 
większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim, 

o przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
chłodnych, 

o składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi warunkami: 
o kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach; dopuszcza się składowanie 

krótkich odcinków kabli; 
o bębny kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach; bębny powinny być 

ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone poziomo (płasko),  
o osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; zaleca się składowanie zestawów 

montażowych z taśm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o 
temperaturze nie przekraczającej +20°C, 

o silniki elektryczne, prądnice, transformatory suche, spawarki itp. należy składować w 
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub 
drewnianych podkładach; 

o wyroby metalowe i drobniejsze stalowe 'wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne 
kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem 
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przed działaniem korozji, 
o narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 

ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji, 
o farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. należy magazynować w 

oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa p. 
pożarowego oraz bhp;  

o gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy 
magazynować w specjalnie do tego celu przeznaczonych, me ogrzewanych i nie nasłonecznionych 
pomieszczeniach; pełne butle należy ostrożnie transportować, nie wolno rzucać ani uderzać, 
należy je chronić przed nagrzaniem (również przez promienie słońca); puste butle należy 
składować oddzieli butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować 
pożar i ewentualny wybuch; magazynowanie winno być zgodne z przepisami szczególnymi lub z 
normami państwowymi 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w wyżej 
wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji , 
ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową,  oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami 
Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami Inspektora. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą i przedstawiającą w formie diagramu: 

• organizację wykonania Robót, w tym szczegółowy podział na rodzaje robót w tych obiektach, terminy 
rozpoczęcia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakończenia robót, terminy badań i 
przedstawienia wyników, w formie graficznej zgodnej z podziałem na rodzaje robót, sposoby prowadzenia 
Robót, 

• Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
• sposoby przestrzegania zasad BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót. 

Niewykonanie przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości będzie 
stanowiło naruszenie warunków umowy. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót; 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
• metodę magazynowania materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
• sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom. 

Inspektor może zażądać sporządzenia i stosowania szczegółowego PZJ dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  
Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i 
opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

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

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
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Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z elementów 
wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6 następujące dokumenty: 
• Dokumenty wchodzące w skład budowy 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• instrukcje inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
• protokoły odbioru Robót, 
• korespondencję na budowie, 
• szkice i operaty geodezyjne 
• plan BIOZ 
• plan PZJ 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1.Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do:  

• odcinka lub części Robót Stałych 
• całości Robót Stałych 

Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i instalacyjnych projektowanych 
przez Zamawiającego. 
 
8.2.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiorowi częściowemu 
• odbiorowi ostatecznemu 
• odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
8.3.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, będzie  dokonany w  czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań  laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w  konfrontacja  z  dokumentacja 
techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.4.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
8.5.Odbiór ostateczny 
8.5.1.Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 
przejęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego  wpływu na  
cechy eksploatacyjne  obiektu  i bezpieczeństwo  użytkowania, komisja  dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 
 
8.5.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
• uwagi i zalecenia Inspektora,  
• recepty i ustalenia technologiczne 
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST i PZJ 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
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• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania i odbioru tych robót 
właścicielom terenów bądź urządzeń 

• geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
• kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
• listę podwykonawców. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5.3.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
8.5. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane   (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki, tablicy   informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

• Ustawa z dn. 23 lipca  2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568) 
 
Uwagi końcowe i definicje stosowane w STWIO 
 

− W specyfikacji określono wymagania stawiane przy wykonywaniu robót w ujęciu kodowanych nazw 
występujących we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) robót objętych Zamówieniem. 

− Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w Opisie technicznym do 
projektu wykonawczego oraz Przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, 
stanowiący przedmiot Zamówienia. 

− Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą przez 
Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym. 

 
 
Klauzula poufności: 

− Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwiązań. 
− Dokumentacja dostarczona przez zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub 

udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 
− Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne 

prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego, prawa z rejestracji 
topografii układu scalonego oraz znaku towarowego, Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych 
rozwiązań, na które zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie 
takich praw autorskich. Autor (autorzy) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich 
korzystających z tych dóbr. 

− Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde 
naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze 
postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. 
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− Wprowadzenie przez wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami 
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań. 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Szczecin styczeń 2008 15

S - 01.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 
Spis treści: 
S – 01.01    Instalacje elektryczne 
 
S - 01.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
Spis treści: 
1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Przejęcie robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznych w pawilonach handlowych, pomieszczeniach socjalnych (pomieszczenie ratowników, toaleta), 
oraz oświetlenie zewnętrzne tarasu dolnego nowo projektowanej promenady w Rewalu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot 
wymienionych w punkcie 1.3  i 1.5 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Zakres instalacji elektrycznych obejmuje: 
− Instalacja zasilania pawilonów handlowych 
− instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych 
− instalacja zasilania urządzeń siłowych (technicznych) 
− instalacja oświetlenia zewnętrznego tarasu, schodów 
− instalacja połączeń wyrównawczych 
− instalacja p.poż 
STWIO należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną. 
STWIO obejmuje cały zakres robót zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji prac zasadniczych. 
 
Roboty przygotowawcze: 

− wytyczenie trasy linii kablowych 0,4kV w terenie, 
− wytyczenie miejsc pod montaż słupów oświetlenia zewnętrznego i dekoracyjnego, 
− wytyczenie trasy linii kablowych i przewodów wewnątrz pomieszczeń 
− sprawdzenie ciągłości stalowych elementów stanowiących połączenia wyrównawcze, 
− ustalenie miejsc montażu osprzętu, 
− wykucie otworów dla przepustów pionowych, poziomych, 
− usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie robót montażowych 
− zabezpieczenie otworów dla przepustów pionowych, poziomych pod kątem przepisów bhp.  
− przygotowanie stref odkładczych dla składowania materiałów 

 
Roboty zasadnicze: 
 
1. Układanie: 

− linii kablowych 0,4kV, 
− instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia 
− przewodów zasilania urządzeń technicznych 
− przewodów połączeń wyrównawczych. 

4. Prace montażowe: 
− montaż osprzętu tablic rozdzielczych 
− montaż osprzętu 
− montaż i podłączanie gniazd oraz innych odbiorników, 
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− montaż i podłączanie opraw oświetleniowych (zewnętrznych, wewnętrznych, akcentujących) 
5. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających. 
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej. 
 
Roboty końcowe: 
Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów.  
Prace porządkowe po wykonaniu robót. 
Kontrola jakości wykonanych robót. 
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z  ST S – 
00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i uzgodnieniami z 
Inwestorem. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania lub zakupu materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Aparatura budownictwie urządzenia powinny 
posiadać również aktualną DTR. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami Projektu.  
Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na 
miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. 
Przeprowadzić oględziny stanu materiałów: (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
Wszystkie materiały elektryczne i teletechniczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach 
określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Dla urządzeń elektronicznych zapewnić dopuszczalną 
wilgotność i temperaturę. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w S – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Należy 
zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych.  
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
1.1.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w S – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Zasilanie, pomiar. elektrycznej. 
Zasilanie pawilonów handlowych oraz oświetlenia zewnętrznego wykonać z nowo projektowanej tablicy głównej „TG” 
którą zasilić z nowo projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie a objętej opracowaniem przez 
ENEA SA. Ze stacji transformatorowej kablem YKY 4 x 16 mm2 0,6/ 1 kV zasilić tablicę „TG” zabudowaną na 
fundamencie prefabrykowanym w pobliżu stacji transformatorowej. Kabel układać w ziemi w rowie kablowym. 
Z tablicy TG zasilić następujące tablice bezpiecznikowe: 
1/ tablica rozdzielcza tarasu dolnego TB-P - poprzez zabezpieczenie kablem YKY 5 x 10 mm2 układanym 
początkowo w rowie kablowym a następnie w rurce stalowej ocynkowanej Φ 75 mm zabetonowanej w płycie tarasu 
górnego. Przy połączeniu tarasu górnego z tylną środkową podporą konstrukcyjną, kabel w raz z rurką wyprowadzić 
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na zewnątrz i prowadzić dalej po słupie mocując odstępowo do wysokości pomieszczenia ratowników. Następnie 
wprowadzić kabel do pomieszczenia ratowników., 
2/ tablice TB 2 poprzez zabezpieczenie kablem YKY 3 x 2,5 mm2, tablice TB 1 i TB 3 kablem YKY 5 x 4mm2. Kable 
układać w rowach kablowych. 
Kable w rowach kablowych układać luźno na podsypce piaskowej o grubości 0,1m i głębokości 0,8m. Na kabel 
założyć oznaczniki, nasypać ponownie warstwę piasku o grubości 0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykryć folią 
kalandrowa koloru niebieskiego. Pozostałą część rowu kablowego zagęszczając warstwowo zasypać urobkiem 
rodzimym. Oznaczniki na kablu zakładać co 10m ponadto przy każdym słupie i przy wejściu i wyjściu z przepustu. 
W miejscach gdzie kabel przechodzi przez jezdnię lub chodnik kabel układać w przepuście typu SRS 110/10 mm 
AROT .Przepusty wykonać z 50% rezerwą 
W tablicy głównej TG zamontować wyłącznik główny DPX 125A, oraz zespolony ochronnik od przepięć. Wyłącznik 
główny będzie spełniał funkcje głównego wyłącznika prądu w razie pożaru. 
Do rozliczeń z zakładem energetycznym w ZKP zostanie zamontować licznik pomiaru energii czynnej typu C 52ae, 
natomiast do tablic TB 2 i TB 3 zamontować zostaną podliczniki typu LG 300 produkcji FAEL. 
Tablice TB 2 wykonać jako nadtynkowe rozdzielnice RWN 1x 6 produkcji „FAEL, natomiast tablicę TB 3 jako 
nadtynkową RWN 2 x 12. Na tablicach tych zabudować: 
- wyłącznik przeciwporażeniowy, 
- zabezpieczenia obwodów odpływowych do poszczególnych urządzeń elektrycznych. 
Tablice instalować na ścianie tak, aby górna krawędź skrzynki znajdowała się na wysokości min. 1.8 m od podłogi. 
Tablicę TB P zaprojektowano jako nadtynkową RWN 3 x 12. produkcji FAEL. 
Szyny i inne odkryte elementy toru prądowego w rozdzielniach powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem 
przez obsługę utrzymania ruchu. Oznaczenia poszczególnych obwodów w tablicy rozdzielczej powinny być 
umieszczone bądź przy elementach tych obwodów, jak łączniki, bezpieczniki itp., lub na przedniej ścianie szafy. 
Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowiązującymi normami. 
Części metalowe rozdzielnicy połączyć trwale z zaciskiem ochronnym instalacji elektrycznej. 
Wprowadzenie przewodów do rozdzielni powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się do nich 
zanieczyszczeń. 
 
5.2.2. Instalacje elektryczne wnętrzowe – odbiorcze pomieszczeń pawilonów handlowych i zaplecza socjalnego. 
 
Wewnątrz obiektów należy wykonać trasy ułożenia kabli oraz rur ochronnych w taki sposób by przebiegały możliwie 
najbliżej docelowych urządzeń z zachowaniem zasad funkcjonalności i estetyki. W przypadku ułożenia kilku kabli w 
jednej rurze lub otworze przepustowym, powierzchnia przekroju otworu lub zastosowanej rury nie powinna być 
mniejsza niż trzykrotna suma powierzchni przekrojów ułożonych kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do rur lub 
otworów powinny być uszczelnione pianką uszczelniającą. 
Instalację w wykonać jako „bezpuszkową" w wykonaniu nadtynkowym przewodami YDY-750V ,YDYp-750V 
układanymi w listwach instalacyjnych lub rurkach. 
Wypusty oświetleniowe zakończyć złączką 3 (4)-biegunową. Obwody oświetleniowe sterowane są wyłącznikami w 
poszczególnych pomieszczeniach. Całość instalacji oświetlenia wykonać przewodem YDY 3 (4,5) x1,5mm2 
Oprawy oświetleniowe należy zamontować na wysokości nie mniejszej niż podaje producent ze względu na 
niekorzystne zjawisko olśnienia. Klosze i odbłyśniki opraw powinny być czyste i nieuszkodzone. Źródła światła 
zamontowane w oprawie nie mogą przekraczać maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejście 
przewodu do oprawy starannie uszczelnić za pomocą dławika fabrycznego. Sposób zamocowania opraw wiszących 
powinien być pewny i bezpieczny nawet podczas przypadkowego rozkołysania jednej z nich. Instalacje wykonać jako 
nadtynkowe z osprzętem nadtynkowym. Oprawy oświetleniowe ścienne przy umywalkach montować na wysokości 2 
m od posadzki, wyłączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,3 m od posadzki. Instalację zasilania gniazd 
wtykowych wykonać przewodem YDY 3x2,5{1,5}mm2Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości: 

− przy umywalkach i w pomieszczeniach toalet na wysokości 1,6m; 
− w pozostałych pomieszczeniach na wysokości uzgodnionej z użytkownikiem jednakże nie niższej niż 0,3 

m od posadzki.; 
W pomieszczeniach suchych stosować osprzęt nadtynkowy zwykły, natomiast w pomieszczeniach mokrych należy 
stosować osprzęt nadtynkowy bryzgoszczelny i oprawy hermetyczne. 
 
5.2.3 Instalacja oświetlenia zewnętrznego i schodów 
 
Oświetlenie schodów na plaże wykonać w oparciu o następujące lampy: 
− na tarasie górnym lampa typu RONDOLUX 2RO290/Typ D 1xCDM-ET70W CON R-T WMA I montowana na 

wysięgniku półkolistym do słupa 5 metrowego rurowego jednoczęściowego typu MABO05 o ściance grubej 
minimum 4mm i średnicy wierzchołka 60mm; 

− 2 oprawy oświetleniowe mocowane na stropie tarasu górnego typu BEGA 9480 o mocy 150W; 
− oprawy typu BEGA 8835 o mocy 40W mocowane w policzku stopnia schodowego; 
− na tarasie dolnym za pomocą 4 opraw akcentujących typu AmaZON DBC270, której montaż wykonać w podłożu, 

w otworze o wymiarach 50 cm głębokości x 20 cm szerokości. Dziurę w podłożu wypełnić małymi kamieniami do 
wysokości co najmniej 25 cm aby zapewnić odprowadzenie wody. Przewody należy wprowadzić przez wstępnie 
nacięty otwór dolny lub boczny obudowy, a następnie umieścić obudowę w dziurze. Otwór uzupełnić drobnymi 
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kamieniami do wysokości 20 cm od powierzchni podłoża, a następnie zalać betonem do powierzchni podłoża 
zostawiając minimum 80 cm przewodu. Po związaniu betonu przeprowadzić przewód przez dławik, przyłączyć 
do zacisków zasilających i umocować uchwyt lampy. Założyć lampę i zamontować w miarę potrzeb filtr lub 
raster, a następnie przymocować szybę oraz pierścień dekoracyjny. 

Oświetlenie zewnętrzne stropu tarasu górnego, oprawy wbudowane w stopnie oraz oprawy tarasu dolnego zasilić 
przewodem YKY 3 x 2,5 mm2 z rozdzielni TB-P. Wszystkie oprawy zewnętrzne sterowane będą czujnikiem 
zmierzchowym oraz zegarem astronomicznym PC 320. Kabel zasilający oprawy w stropie prowadzić w stalowych 
rurkach ochronnych Φ 50 mm. Przy montażu opraw oświetlenia schodów należy zwrócić szczególna uwagę na 
odpowiedni kąt nachylenia oprawy.  
 
5.2.4 Instalacja zasilania urządzeń siłowych (technicznych). 
 
Zasilanie i sterowanie silnika natrysku na tarasie dolnym wykonać z rozdzielni TB-P kablem YKY 3x2,5 mm2 
ułożonym w stalowej, ocynkowanej rurce instalacyjnej w tarasie dolnym. 
Zasilanie skrzynki sterującej silnika przepompowni ścieków zabudowanej na zewnątrz pomieszczeń socjalnych i 
toalety ratowników, wykonać kablem YKY 3 x 2,5 mm2 z rozdzielni TB-P. Kabel układać w rurce lub listwie 
instalacyjnej nadtynkowo. Skrzynka sterująca, przewody zasilające i sterujące praca silnika przepompowni stanowią 
element wyposażenia nie podlegający opracowaniu w niniejszej dokumentacji. 
Zasilanie sterowania pomp układu hydraulicznego fontanny wykonać z rozdzielni TB-1 umiejscowionej w 
pomieszczeniu technologii fontanny w obiekcie toalety ogólnodostępnej. Rozdzielnie TB-1 zasilić z rozdzielni TG 
kablem YKY 5 x 6 mm2 układanym w rowie kablowym. Skrzynka sterująca, przewody zasilającej i sterujące pracą 
fontann stanowią element wyposażenia nie podlegający opracowaniu w niniejszej dokumentacji. 
Zasilanie pawilonu handlowego – MINILAB (laboratorium fotograficzne) wykonać z rozdzielni TB-7, którą zasilić z 
rozdzielni TG kablem YKY 5 x 6mm2 układanym w rowie kablowym. Kable w rowach kablowych układać luźno na 
podsypce piaskowej o grubości 0,1m i głębokości 0,8m. Na kabel założyć oznaczniki, nasypać ponownie warstwę 
piasku o grubości 0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykryć folią kalandrowa koloru niebieskiego. Pozostałą część 
rowu kablowego zagęszczając warstwowo zasypać urobkiem rodzimym. Oznaczniki na kablu zakładać co 10m 
ponadto przy każdym słupie i przy wejściu i wyjściu z przepustu. W miejscach gdzie kabel przechodzi przez jezdnię 
lub chodnik kabel układać w przepuście typu SRS 110/10 mm AROT .Przepusty wykonać z 50% rezerwą 
 
5.2.5 Instalacja ochrony od porażeń i przepieciowa. 
 
W projektowanych pawilonach handlowych zapewnia się ochronę przeciwporażeniową zgodnie z PNIEC 60364-4-41. 
Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim spełnia się przez zastosowanie urządzeń izolowanych, 
posiadających atest i odpowiedni stopień ochrony. Zgodnie z normą rozdział przewodu PEN na PE i N wykonać 
należy w tablicy TG. Do zacisku PE połączyć wszystkie elementy przewodzące obce nie będące bezpośrednio 
podłączone do sieci, przewodem miedzianym o przekroju 6mm2 koloru żółto - zielonego. Ochrona przed dotykiem 
pośrednim będzie spełniona przez zainstalowanie w instalacji odbiorczej wyłączników przeciwporażeniowych 
różnicowoprądowych o ∆I = 0,03A instalowanych na tablicach bezpiecznikowych TB. 
Ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim jest samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez 
odpowiednio dobrane wyłączniki samoczynne. 
Ochronę przepięciową stanowią ochronniki przepięciowe zespolone zainstalowane na tablicy TG. 
 
5.2.6 Instalacja pożarowa. 
Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej w tablicy TG zainstalować wyłącznik ppoż w postaci wyłącznika 
głównego WG typu DPX 125A. 
 
5.2.7 Instalacja odgromowa. 
Z uwagi na niską zabudowę punktów handlowych nie przewiduje się instalacji odgromowej 
 
5.3 Roboty towarzyszące i uwagi ogólne 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Po zakończeniu prac wykonać wymagane 
pomiary kontrolne sporządzając protokóły z ich wynikami, które winny być pozytywne. Przejścia przez ściany i stropy 
będące przegrodami ogniowymi uszczelnić tak, aby odporność ogniowa tego przejścia była równa odporności tych 
przegród. 
W projekcie przyjęto ze względów technicznych (konieczność wykonania obliczeń i prawidłowego doboru) konkretne 
wyroby (np. :oprawy, rozdzielnice i ich wyposażenie ) na które wykonawca może stosować wyroby zamienne pod 
warunkiem , że są równoważne technicznie, spełnią wymagania norm i przepisów oraz założone parametry 
projektowe. 
 
 
6. Kontrola jakości Robót 
6.2. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
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Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzącym sprawdzaniu jakości używanych materiałów 
oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szczególności powinny podlegać: 

• badanie dostaw materiałów 
• jakości zastosowanych materiałów 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia) 
• odbiór robót zanikajacych 
• ocenę estetyki wykonanych prac 
• dokładność i staranność wykonania prac 

 
6.4. Zakres kontroli 
6.4.1. Kontrola wykonania Robót 

• Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
• Sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi. 
• Sprawdzenie zainstalowania osprzętu. 
• Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
• Sprawdzenie oznaczenia przewodów. 
• Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych. 
• Sprawdzenie połączeń przewodów. 

 
6.4.2 Badania i pomiary 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące pomiary: 

• skuteczności szybkiego wyłączenia 
• sprawdzenie wyłączników różnicowo – prądowych  
• oporności izolacji 
• impedancję pętli zwarciowej 
• efektywność rozdzielenia przewodów PE i N w obwodach odbiorczych pracujących w układzie sieciowym 

TN-S. 
 
6.4.3 Badania i pomiary rozdzielnicy elektrycznej: 
Po wykonaniu robót związanych z montażem i podłączaniem rozdzielnicy i tablic elektrycznych należy sprawdzić 
pomiar izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, nastawy zabezpieczeń, kompletność wyposażenia i 
zgodność z projektem, prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia. 
 
6.4.4. Badania skuteczności oświetlenia wewnętrznego. 
Po wykonaniu kompletnej instalacji oświetlenia należy dokonać pomiaru średniego natężenia oświetlenia wewnątrz 
budynku. W przypadku niespełnienia wymagań norm należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji oświetlenia z 
projektem i jakość zastosowanych opraw. Jeżeli te sprawdzenia nie wykażą nieprawidłowości, to należy za zgodą 
Inwestora, w porozumieniu z projektantem, dołożyć dodatkowe oprawy w punktach niedoświetlonych. 
 
6.4.5 Testy 
Po wykonaniu prac należy przetestować następujące elementy: 

• należy sprawdzić poprawność działania poszczególnych instalacji 
• po pierwszym tygodniu pracy systemu należy przeprowadzić szczegółową analizą pracy wszystkich 

elementów instalacji. 
7. Obmiar Robót 
7.2. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury. 
 
7.3. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: 

metr sześcienny [m3] dla robót ziemnych 
metr kwadratowy [m2] dla wykonania koryta 
metr [m] dla długości kabli, przewodów, końcówek 
sztuka [szt.] dla ilości osprzętu 
 

8. Przejęcie robót 
8.2. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności 
8.1 Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.1. Składniki ceny 
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Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy na wykonanie zadania. 
 
10. Przepisy związane 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i Budowa 
3. IBN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodów i żyt (analogia)  
4. PN-76/D-79353 Bębny kablowe 
5. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i 

wymagam; podstawowe. 
6. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona 

przeciwporażeniowa 
7. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 
8. PN-93/E-05009/443  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed 

przepięciami 
9. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego 
10. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody 

ochronne. 
11. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze 
12. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
13. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 

kabli 
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
15. PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
16. PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
17. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
18. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania 

Ochrona metalowych części podziemnych. 
19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 

Wymagania i badania 
20. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia 

Zasady, wymagania i badania. 
21. PN-IEC 364 -4-481 i 364-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
22. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3 do 708 
23. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. III z 1990 r. 
24. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 
25. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej 
26. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26 11 1990 r w sprawie warunków technicznych, jaku: powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowi (Dz.U. Nr81 z dn. 
26.11.1990 r.) 

27. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr92 poz. 880 z dn. 16.04.2004 r.) 
28. Inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE 

 


