EGZEMPLARZ NR 1

MWB”
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH „MWB”
mgr inż. Monika Walczyk-Bera
25-385 Kielce, ul. Prosta 284C, tel. 606 998 217, e-mail: monikawbe@interia.pl
REGON 260276284; NIP: 663-127-08-41

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

STADIUM

BUDOWLANYCH

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

TEMAT

ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w CIERCHACH
WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

w ramach zadania:
,,Poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów”

OBIEKT

SZKOŁA PODSTAWOWA w CIERCHACH

ADRES BUDOWY

CIERCHY 1, działka nr ew. 389/6, 411, 412, 413

INWESTOR

Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

Kat. obiektu bud.

IX

Autorzy opracowania

Imię i nazwisko

Instalacja elektryczna:

Jarosław Fąfara

Podpis

Nr uprawnień

Data

KL-189/90

08.2018

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIERCHY, GMINA MNIÓW,
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

SPIS TREŚCI
A.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
B.01.02.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE
B.01.02.02 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

2

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIERCHY, GMINA MNIÓW,
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

A.00.00.00
45000000-7
ROBOTY BUDOWLANE
WYMAGANIA OGÓLNE

3

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIERCHY, GMINA MNIÓW,
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Niniejsza Specyfikacja stanowi i zawiera podstawowe wymagania ogólne, będące warunkami
wspólnymi dla wykonania oraz odbioru wszystkich robót i konstrukcji, które zostaną
zrealizowane w ramach inwestycji pod nazwą: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w CIERCHACH
WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ w ramach zadania: ,,Poprawa
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem
przedsięwzięcia pod nazwą WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z
TERMOMODERNIZACJĄ
BUDYNKU
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
w
CIERCHACH
WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ w ramach zadania: ,,Poprawa
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów”,
ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu prawidłowe wykonanie prac.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w
miejscowości Cierchach, gmina Mniów, województwo świętokrzyskie.
Przedmiotem ST są przede wszystkim roboty termomodernizacyjne i zasadnicze, które dotyczą
wykonania zadań składających się na projektowany zakres przedsięwzięcia, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- powłoki ochronne i izolacyjne konstrukcji betonowych,
- roboty instalacyjne: elektryczne, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST oraz SST określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć
następująco:
APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
BUDOWA - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
BUDOWLA - obiekt budowlany będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:
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lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle sportowe,
budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
DATA ROZPOCZĘCIA - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu
budowy.
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zbiór Projektów Budowlanych PB oraz Projektów
Wykonawczych PW i innych, jak również rysunków roboczych oraz zamiennych, stanowiących
podstawy do prawidłowej pod względem technicznym realizacji robót oraz obiektów lub
zadań.
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA – skompletowane przez Zamawiającego materiały oraz
dokumenty, a w tym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) wraz ze wzorami dokumentów, z częścią dokumentacji technicznej (opis + wybrane
rysunki), z przedmiarami robót, dostaw i usług (bez wycen) w kosztorysach ofertowych, ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi technicznoeksploatacyjnymi dla dostaw urządzeń i aparatury, ułatwiającymi przygotowanie Oferty z
częścią kosztową.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA – to Dokumentacja Projektowa, a ponadto ST i SST, jak również
opracowania sporządzone przez Wykonawcę przy uwzględnieniu wymagań tej Specyfikacji.
DROGA TYMCZASOWA - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
DZIENNIK BUDOWY - urzędowy dziennik, wydany Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący dokument przebiegu robót oraz ważnych zdarzeń i okoliczności
zachodzących w trakcie realizacji kontraktu. Dla dużych obiektów lub zadań przewiduje się
prowadzenie oddzielnych Dzienników Budowy.
GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBÓT - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr
2195/2002 dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002r. z późn. zm.).
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (INŻYNIER) - osoba posiadająca odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której nadzór powierza nadzór nad budową
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
nakrywkowych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
ISTOTNE WYMAGANIA - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
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kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
LABORATORIUM – laboratorium na budowie ze służbą oraz laboratoria badawcze
zaakceptowane przez Inżyniera, działające dla Wykonawcy, niezbędne do przeprowadzenia
badań oraz prób związanych z oceną jakości materiałów i wyrobów, a także wykonanych
konstrukcji, robót oraz budowli.
MATERIAŁY - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące
część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują),
które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.
OBMIAR ROBÓT – wykonane i sprawdzone oraz odebrane pod względem
technicznoilościowym roboty, dostawy lub usługi dla potrzeb powykonawczych rozliczeń
kosztorysowych przy uwzględnieniu pozycji przedmiarowych wg odpowiednich kosztorysów z
wycenami. Wszystkie obmiary robót mają być dokonane w ilościach netto, np. bez
uwzględnienia zakładek geowłóknin lub odpadów materiałowych, które w robotach
występują.
ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
OFERTA - dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
PLAC BUDOWY - miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.
POLECENIE INSPEKTORA NADZORU (INŻYNIERA) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
POZWOLENIE NA BUDOWĘ - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE - tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązującego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót
budowlanych.
PROJEKTANT - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
dokumentacji projektowej.
PRZEDMIAR ROBÓT – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone
do Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
REMONT - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
ROBOTY - Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie.
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ROBOTY STAŁE - roboty, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy.
ROBOTY TYMCZASOWE - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich
wad.
STRONA - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.
TEREN BUDOWY - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
UMOWA - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę
URZĄDZENIA BUDOWLANE - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniem rozporządzenia 251/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
WYKAZY - dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z
Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.
WYKONAWCA - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych następców tej osoby(ób).
ZAMAWIAJĄCY - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych
następców tej osoby.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i Poleceniami Inżyniera .
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów (które zostały załączone do
dokumentacji), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację
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Projektową:
- Zamawiającego.
- Sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera (Inspektora
Nadzoru) Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera (Inspektora Nadzoru), który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie robocze opracowania wykonane w ramach nadzoru autorskiego dla dodatkowych
lub zamiennych rozwiązań projektowych mogą być sporządzone wyłącznie za zgodą
Wykonawcy. Mogą one uściślać lub uzupełniać rozwiązania zastosowane w PW lub dotyczyć
nieistotnych zmian projektowych, w razie uzasadnionych potrzeb lub nieprzewidzianych
okoliczności.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową
i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
- w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny
sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega
odrębnej zapłacie.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
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1.5.5. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W
sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w
całości obciążą one Wykonawcę.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne
oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Zamawiającego).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za
przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska,
obciążają Wykonawcę;
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.
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1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej opłacie.
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów
niebezpiecznych.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. 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 wszystkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kosztorysowej.
1.5.11. 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 Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
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1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w projekcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów, o ile w projekcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy.
2. Materiały
2.1. Akceptowanie użytych materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania
jakości w celu zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie
prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
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
Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie
będą zapłacone.
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
- współpracę i pomoc Wykonawcy,
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Przechowywanie materiałów musi
odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Przetargowej.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera.
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Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inżyniera dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych
materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inżyniera.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Przetargową, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie położenia wszystkich
elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez
Inżyniera.

13

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIERCHY, GMINA MNIÓW,
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na
koszt Wykonawcy.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania
robót zgodnie z PB i PW.
6.2. 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.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera 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
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.
6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
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
przez Inżyniera. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde
żądanie Inżyniera.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.
6.6. 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 i SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inżynierowi na każde
żądanie.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
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dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
- datę przyjęcia placu budowy,
- datę rozpoczęcia robót,
- uzgodnienie prze Inżyniera Programu Zarządzania Jakością (PZJ) i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora
badań,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawione Inżynierowi do akceptacji.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera i Wykonawcę do ustosunkowania
się do jego treści.
6.7.2. Księga obmiaru robót.
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inżynier w przypadku robót o dużym
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów
potwierdzony przez Inżyniera w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST.
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Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
- numerem kolejnym karty,
- podstawą wyceny i opisem robót,
- ilością przedmiarową robót,
- datą obmiaru,
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszej ST,
- ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inżynierowi do sprawdzenia
po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
- decyzję o pozwoleniu na budowę,
- protokół przekazania placu budowy,
- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu
podlegające utylizacji,
- korespondencja na budowie.
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane na życzenie
Zamawiającego.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych
płatności.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę,
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
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.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
7.4. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
- podstawę wyceny i opis robót,
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
- datę obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności - długość x szerokość x głębokość
x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
- ilość robót wykonanych od początku budowy,
- dane osoby sporządzającej obmiaru.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inżyniera:
- odbiorowi robót zanikających,
- odbiorowi częściowemu, elementów robót,
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym także Inżyniera.
8.3. Odbiór częściowy
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inżynier.
Wykonawca przekaże Inżynierowi kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty
zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. niniejszej ST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia
gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie
później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PB, PW lub ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób
i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
8.5. 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 odbioru ostatecznego.
8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny
zawierający:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
- Dziennik budowy – oryginał i kopię,
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- Obmiar robót (jeśli wymagany),
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
- Protokoły prób i badań,
- Protokoły odbioru robót zanikających,
- Rozliczenie z demontażu,
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,
- Wykaz przekazywanych kluczy,
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do
odbioru w terminie ustalonym przez komisję.
9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszty wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
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ruchu,
- opłaty/ dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu.
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. Przepisy związane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz 145 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.01.01.01
45.31
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

45311100-0
ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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1.

Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące się do
wykonania i odbioru robót elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod
nazwą: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w CIERCHACH WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ w ramach zadania: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie instalacji elektrycznych przy modernizacji budynku szkoły podstawowej w
Cierchach.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i
odbioru robót związanych z:
• układaniem kabli i przewodów elektrycznych
• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
• kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej
prac,
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w
szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów
wyznaczonych w dokumentacji,
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodów,
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.
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1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4. a także podanymi poniżej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków
i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta,
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą),
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem
a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub
obcych w celu wyrównania potencjału.
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
- przepusty kablowe i osłony krawędzi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanały i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanały podłogowe,
- systemy mocujące,
- puszki elektroinstalacyjne,
- końcówki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice,
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).
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Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii
elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna,
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra,
abażuru.
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania
zgodnie z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnęk,
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaż uchwytów do rur i przewodów,
- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych,
szynoprzewodów,
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek
o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych
np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak
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może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np.
zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń,
do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w
części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu
metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią
poprzez odpowiednią instalację.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.
Może występować jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku
braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się
metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach).
Rodzaje zwodów:
- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne
dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej,
obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest
możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki:
1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1
mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku,
- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania
elementów dachu jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub
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konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio
na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie,
podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów
poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z
zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną
strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów,
aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i
jego kąt ochronny).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji
zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd,
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają
być chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów
itp.
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę
przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych,
zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków
ochrony
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania i składowania
podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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).
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej
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.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5.
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na
linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od
przeznaczenia danego przewodu.
Napięcie znamionowe izolacji 750V.
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Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył
do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnopalnych, które nie
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe
dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i średnich.
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy
mogą być wykonane także z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd
i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i
sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych
lub trudnopalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze
przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony
minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na
system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe,
podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co
do ich wielkości: puszka sprzętowa  60 mm, sufitowa lub końcowa  60 mm lub 60x60 mm,
rozgałęźna lub przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla
przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i
łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą
„pazurków" i / lub wkrętów.
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.3. Sprzęt instalacyjny
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 
60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".
• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania
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•
•
•
-

bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.
Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0÷2,5 mm2.
Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub
niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne:
napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
prąd znamionowy: do 10 A,
stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.4. Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub
„pazurków".
• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą
wkrętów lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym
do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju
od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5. Sprzęt oświetleniowy
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być
mniejszy od 1,5 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody
układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych
oraz 300 V w pozostałych przypadkach.
2.2.6. Zwody
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane,
w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu –
blachodachówkę.
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
- Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów
poziomych należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża nie
mniej niż 2 cm.
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekraczać 45°.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST
- są właściwie oznakowane i opakowane
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem
się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów
(ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mro zem oraz
zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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2.4. Warunki przechowywania materiałów
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub
w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić
przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania ogólne „pkt
4.
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do
montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C dla
krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
5.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montażowej,
- złożenie na miejscu montażu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montażu osprzętu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć
kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce
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albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach,
ścianach lub podłożach,
- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu
kabli i przewodów (pkt 2.2.2.),
- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie łuku podane są w tablicy poniżej.
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń
transportowych.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku.
Średnica znamionowa rury (mm)
Promień łuku (mm)

-

-

-
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18
190

21
22
190 250

28
250

37 47
350 450

łączenie
rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez
kielichowanie),
puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź
po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,
przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,
koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy
1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli
i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą
być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,
oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),
roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak:
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów,
montaż przykryć kanałów instalacyjnych,
-
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-

przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E04700:1998/Az1:2000.

5.2. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu
opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia.
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym
pomieszczeniu było jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten
występował u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą
kombinacją barwy zielonej i żółtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami
instalacji i schematami.
5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z
połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z
częściami przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.
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Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej.
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami
metalowymi, należy stosować iskierniki .
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.1. Badania kontrolne
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań po montażowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i
końcowych polegających na kontroli:
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji
dotyczącej zastosowanych materiałów
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami
przeprowadzania badań
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum
200 /V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwóuzwojeniowy.
- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej,
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M. Rezystancja izolacji
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M. Pomiaru
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń
za obniżoną jakość.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania ogólne”
pkt 7.
Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodów: m,
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
- Dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m
W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
8.
8.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez
inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót
instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
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8.1.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie po montażowe częściowe robót zanikających oraz elementów
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi
przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.
8.1.3. Odbiór końcowy
Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi
urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
9. Rozliczenie robót
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych
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umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność
występuje),
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w
specyfikacji technicznej szczegółowej,
- likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych
do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.
10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51: 2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje
oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i
basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U)
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku
domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody
pośredniczące.
PN-EN 60898-1:2003 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/
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A1:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego
(Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB).
Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO).
Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-E-04700:1998
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia
i
układy
elektryczne
w
obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych
(Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie
robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
PN-86/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.
10.2. Ustawy
-

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
-

-
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
{Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
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-

-

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
-

-

-
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część
4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.01.04.02

45.31
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

45317000-2 Inne instalacje elektryczne
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie wykonania instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku
szkoły podstawowej w miejscowości Cierchy.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły
podstawowej w miejscowości Cierchy.
Zakres robót obejmuje wykonanie:
•
•
•
•
•

instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych,
montażu ogniw fotowoltaicznych,
instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych,
środków dodatkowej ochrony od porażeń,
ochrony przepięciowej.

1.4 . Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową.
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wykorzystania
materiałów o parametrach porównywalnych, lecz nie gorszych niż te zawarte w projekcie.

2. MATERIAŁY.
Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadać
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach
materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
2.1. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.
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Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ
na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom
określonym przez dozór techniczny robót.
2.2. Składowanie materiałów na budowie.
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
2.3. Instalacja fotowoltaiczna.
2.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne.
Zaprojektowano układ ogniw fotowoltaicznych opartych na modułach polikrystalicznych
np. QCELL Q.PLUS BFR-G4.1 280.
Moduły fotowoltaiczne są obudowane szkłem hartowanym o grubości 3,2 mm. Szklane
pokrycie i folia elektroizolacyjna znajdująca się na tylnej ścianie są razem laminowane, co
gwarantuje ochronę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.
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Dane techniczne:

W projekcie przewidziano 16 ogniw np. Q.PLUS BFR-G4.1 280 o łącznej mocy
4,48 kWp. Ogniwa zostaną rozmieszczone na dachu budynku szkoły.
Parametr
Gwarancja producenta
Moc Szczytowa /Wp/
Technologia wykonania
Fotoogniwa /wymiary i ilość/
Efektywność modułu %
Tolerancja klasyfikacji mocy
Napięcie mocy optymalnej Upmax
Prąd mocy maksymalnej Ipmax
Napięcie jałowe /V/
Prąd zwarcia
Fable wyjściowe
Puszka przyłączeniowa
Wymiary
Materiał i grubość ramy
Ciężar modułu /kg/
Szyba frontowa
Maksymalne obciążenie statyczne /śnieg/
Maksymalne obciążenie dynamiczne /wiatr/

QCells Q.PLUS BFR-G4.1 280W
12/ 25 lat
280 W
Polikryształ Q.ANTUM /PERC/
6x6 cali 60 sztuk
16,8%
+5 W
31,67V
8,84 A
38,97 V
9,41 A
2x1m MC4
IP 65
1670x 1000x32 mm
Stop Al 32 mm czarna
18,8 kg
Szkło hartowane 3,2 mm
5400 Pa
4000 Pa

2.3.2. Przemiennik częstotliwości.
Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast przemiennik częstotliwości
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przekształca prąd stały na zgodny z siecią prąd przemienny - z możliwie wysoką
wydajnością. Przemiennik częstotliwości stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny
instalacji dostosowując w ten sposób instalację do dynamicznych warunków pogodowych i
nasłonecznienia. Przemiennik częstotliwości wyposażony jest w funkcję ENS, która
odpowiada za połączenie, które bezpiecznie oddziela instalację fotowoltaiczną od sieci w
przypadku awarii sieci lub pracach przy niej.
Ochronniki przepięciowe w przemienniku częstotliwości chronią moduły i
elektronikę przed szkodliwym przepięciem.
Jako przemiennik częstotliwości przewidziano falowniki np. firmy Fronius SYMO 8,2-3-M

Parametry falowników Fronius SYMO
Parametr
Maksymalne napięcie wejściowe[Uoc]

Znamionowe napięcie wejściowe
Minimalne napięcie wejściowe
Napięcie startowe
Zakres śledzenia MPPT
Maksymalny prąd wejściowy
Liczba par zacisków wejściowych
Moc maksymalna
Prąd znamionowy/maksymalny
Prąd zwarciowy (szczyt/RMS)
Zakres częstotliwości
Napięcie wyjściowe
Układ sieciowy
cos φ
Pobór mocy nocą
Stopień ochrony obudowy
Waga
Sprawność EU
Sprawność maksymalna

Fronius SYMO 8.2-3-M
1000 V
595 V
150 V
200 V
228-800 V
16A
2+2
8,2 kVA
11,8A
24A
45-65Hz
400V
3-fazowy, 5-przewodowy
0,85-1
<1W
IP65
21,9kg
97,7 %
99,9 %

Dodatkowe wyposażenie:
• WLAN, Ethernet LAN, Modbus TCP Sun Spec, Fronius Solar API,
• 6 wejść cyfrowych/4 wyjścia cyfrowe,
• Gniazdo USB,
• 2xRS485,
• Zintegrowany WEB Serwer,
• Pomiar izolacji strony DC,
• Rozłącznik DC,
• Ochrona przed odwrotną polaryzacją,
• Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem.
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2.3.2. Materiały równoważne.
Nazwy handlowe produktów zostały podane jako przykładowe możliwe do
zastosowania produkty z uwagi na ich parametry. Na etapie Wykonawstwa
można zastosować materiały pochodzące od dowolnego producenta, jednak o
parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie i w specyfikacji.
2.4. Konstrukcja nośna.
Elementy konstrukcji:
• Wykonana z rur prostokątnych140x80x6 z stali St3S łączonej za pomocą spoin
pachwinowych gr 3mm obwodowo w miejscach styku elementów.
• Wykonana konstrukcja winna być zabezpieczona antykorozyjnie za pomocą
malowania farbami antykorozyjnymi np. HAMMERITE w technologii
DUALTECH, lub podobnych
• mocowanie konstrukcji stalowej do konstrukcji budynku na ścianach nośnych
• w elementach pionowych lub zamkniętych wykonanych z rur stalowych 140x80x6
nawiercić otwory u dołu i góry elementu zapewniające odprowadzenie wilgoci
• Zweryfikować rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich długość,
wymiary belek dociążających po wykonaniu odkrywek w powierzchni
dachu.
• Należy dokonać oceny stanu technicznego stropodachu, dokonać niezbędnych
napraw przed przystąpieniem do montażu konstrukcji wsporczej.
• wszelkie przejścia przez płaszczyznę dachu uszczelnić za pomocą np. Wet-RDri Plastic Roof Cement.
3. SPRZĘT.
Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu:
• samochód dostawczy do 0,9 t,
• samochód skrzyniowy 5 t,
• żuraw samochodowy 5 t,
• wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą
4. TRANSPORT.
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu,
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami
fotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Okablowanie i rozdzielnia.
Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Odpory na promienie
UV oraz wysoką temperaturę np. IBC FlexiSun. Przekrój kabla – 6mm2. Trasy kablowe na
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dachu prowadzić w korytach typu BAKS. Trasy kablowe po zewnętrznych ścianach
budynków prowadzić w rurkach osłonowych.
Do łączenia szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej
izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych.
Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp.
Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania:
- napięcie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,8kV DC
- temperatura pracy od -40°C do+120°C
- odporność na promieniowanie UV i ozon
- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)
Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w izolacji i osłonie
polwinitowej 450/750V. Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją
projektową.
Całość urządzeń składających się na jeden generator należy umieścić w szafie rozdzielczej
zamykanej na zamek patentowy.
Obudowa szafy wykonana musi być w II klasie izolacji, IP65. Należy zapewnić odpowiednią
przestrzeń i wentylację w szafie z uwzględnieniem nagrzewania się urządzeń.
Opcjonalnie dopuszcza się w miejscach chronionych przed dostępem osób
niepowołanych montaż urządzeń bezpośrednio na ścianie – bez centralnej szafy –osobno
rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako rozdzielnice RPV-DC i AC
stosować obudowy natynkowe modułowe w II klasie izolacji z drzwiczkami
przezroczystymi i zamkiem patentowym.
Szczegóły systemu, zabezpieczeń, urządzeń i rozdzielnic zawiera dokumentacja projektowa.
5.2. Instalacja fotowoltaiczna.
5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.
Ogniwa montować na dachach budynków zgodnie ze schematami dokumentacji
projektowej i instrukcją montażu producenta. Połączenia elektryczne wykonać
przewodem odpornym na promienie UV (np. IBC FlexiSun 6mm²). Do połączeń wykorzystać
łączniki wtykowe (np. SUNCLIX firmy Phoenix Contact). Właściwie oznaczyć polaryzację
strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.
5.2.2. Przemiennik częstotliwości.
Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze schematem
dokumentacji projektowej.
5.2.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń.
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni:
•
zachowanie odległości izolacyjnych,
•
izolacja robocza,
•
samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym
5.2.4. Ochrona przed przetężeniowa.
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Instalację fotowoltaiczną zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową. Instalację
zabezpieczyć bezpiecznikami topikowo-cylindrycznymi np. C-PV firmy ETI o parametrach
zgodnie z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno
podlegać:
• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
• prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń,
• właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń,
• wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.
Wszystkie prace wykonać zgodnie:
• z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U
z dnia 12 maja 2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego
stosowania),
• z Rozporządzeniem Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach
energetycznych Dz. U.80/99.
• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom
V. Instalacje elektryczne. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót, instalacje
na napięciu do 1,0kV i powyżej 1kV;
• wyłączenia urządzeń rozdzielczych pod napięciem,
• wyłączenia napięcia na poszczególne obwody odbiorcze,
• wyłączenie napięcia istniejącej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do
demontażu,
• pomiary skuteczności ochrony od porażeń.
• Monterzy wykonujący prace powinni mieć właściwe uprawnienia SEP-owskie oraz
badania lekarskie.
Na placu budowy razem z instalacją elektrycznymi będą wykonywane instalacje innych branż.
Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji.
Mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy:
• Porażenie prądem elektrycznym
• Upadek z wysokości powyżej 5m
Sposób prowadzenia instruktażu BHP.
Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP,
zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy i podczas
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transportu materiału na budowę.
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu bezpieczeństwa.
Prowadzeniu prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej
ostrożności. W razie potrzeby stosowania sprzętu ochrony osobistej.
7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót obejmuje całość instalacji. Jednostką obmiarową jest komplet robót.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji Elektrycznej.
8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.
Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom,
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania
dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch
osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby
posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać
z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że
odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych.
Zakres badań odbiorczych obejmuje:
• oględziny instalacji elektrycznych,
• badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,
• próby rozruchowe.
Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a
komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów.
Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć
komisji w trakcie odbioru.
Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób
powinny być sporządzone oddzielne protokoły.
Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań
odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. Protokół ten powinien
zawierać co najmniej następujące dane:
• numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,
• nazwę i adres obiektu,
• imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,
• datę wykonania badań odbiorczych,
• ocenę wyników badań odbiorczych,
• decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
• ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.
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8.1.2. Oględziny instalacji elektrycznych.
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:
• spełniają wymagania bezpieczeństwa,
• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
• nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na
pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:
• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),
•

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

•

doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,

•

ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,

•

doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,

•

wykonania połączeń obwodów,

•

doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

•

umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,

•

rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,

•

oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronnoneutralnych,

•

umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na
oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,

•

wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej
obsługi i konserwacji.

8.1.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji.
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki:
• zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki
sprzętu elektroinstalacyjnego,
• trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i
uchwytów,
• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania,
• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych
na wpływ czynników atmosferycznych.
8.1.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznych oraz ich zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej należy
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sprawdzić pomiarami powykonawczymi.
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PNIEC60364-4-47.
8.1.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi.
Należy sprawdzić, czy:
• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla
materiałów lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane,
• urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na
otoczenie,
• urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio
zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się tych cieczy,
• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,
• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają,
wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4482.
8.1.6. Połączenia przewodów.
Należy sprawdzić, czy:
• połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu,
• nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia,
• zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E06291
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
•
•
•
•
•
•
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PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.
PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.
PN-IEC 60364 – norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań
odbiorczych.
PN-IEC 61024 – norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów
budowlanych.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania
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•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
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ogólne.
N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12
maja 2004
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach
energetycznych Dz. U.80/99.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
użyteczności publicznej.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III.
Konstrukcje stalowe.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Warunki techniczne dostawy.

