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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ELEKTRYCZNYCH DLA ZADANIA:
CPV- 4531
Obiekt:

Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy

Adres:

Świdnica ul. M.Kozara Słobódzkiego 21 Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic

Inwestor:

Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy ul. M. Kozara Słobódzkiego

Projektant: Zakład Usług Technicznych mgr inż. Ryszard Wąsowicz Słotwina 63 D
58-100 Świdnica
Autor opracowania:
Dokumentacje sporządzono zgodnie z:
-

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego

-

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania
metod i podstaw do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

marzec 20014 roku
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Określenie przedmiotu zamówienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
– II etap realizacji
Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiający : Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic Świdnica ul. M. Kozara Słobódzkiego 21
Instytucja finansująca inwestycję – j.w.

Wykonawca

Zarządzający realizacją umowy : Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy

Użytkownik: Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy
Charakterystyka przedsięwzięcia Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalnoużytkowe
Budynek położony jest w Świdnicy ul. M. Kozara Słobódzkiego 21, gm. Miasto Świdnica
Zabudowa wolnostojąca. Jest to budynek czterokondygnacyjny, bez pomieszczeń
strychowych. Budynek o funkcji edukacyjnej.

Ogólny zakres robót

Zakres prac obejmuje następujące grupy robót:
roboty elektryczne,
Wyszczególnienie robót
Roboty elektryczne:
-wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi/bez tablicy głównej/
-wymiana i montaż osprzętu
-częściowa wymiana opraw oświetleniowych
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Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do
realizacji robót
Podstawą do realizacji zadania są projekty budowlane opracowane przez:
Zakład Usług Technicznych mgr inż. Ryszard Wąsowicz Słotwina 63D
Spis projektów i rysunków wykonawczych
Projekt budowlany- wykonawczy-branży elektrycznej – „Gimnazjum nr 1 im. Marii
Kunic - instalacje elektryczne”
Biuro projektowe:
Zakład Usług Technicznych mgr inż. Ryszard Wąsowicz Słotwina 63 D
Przedmiot zadania –rodzaj robót elektrycznych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Zakres robót przy wymianie instalacji:
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi/bez rozdzielni głównej/
- wymiana i montaż osprzętu
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
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dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji
zarządzającemu realizacją umowy.
1.5 Definicje i skróty
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany
dc przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale
z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne.
roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć 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.
teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawienia do wykonywania robót budowlanych.
pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
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dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik
montażu.
dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową.
obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
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budowlanego.
materiały — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
polecenia Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrani
i przekazania do eksploatacji. ustalenia techniczne należy przez to rozumieć ustalenia podane
w normach i aprobatach technicznych.
aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z 2004r.)
certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w
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wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
Inspektor nadzoru - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania jako
Inspektor nadzoru w niniejszym Kontrakcie
Specyfikacja - oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu.
Prowadzenie robót
Ogólne zasady wykonania robót
Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano —
montażowych i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego
wykonanie przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja
Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie
uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę.
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Budowlane na podstawie, których
można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jakości (pkt. 2.3.4), projektu organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektor nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości
przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektor nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy
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produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Teren budowy
Przekazanie miejsca wykonywania prac
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, dwa
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Wyszczególnienie Dokumentacji Projektowej i Powykonawczej
• Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych:
Rysunki wg spisu w punktu 1.4.1.
• Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający posiada
projekt budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane”.
• Dokumentacja Projektowa Powykonawcza całości wykonanych robót do opracowania przez
Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 kpl.
w/w dokumentacji.
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak; jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 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 bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
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W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub ST. i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego
odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć budowę do czasu odbioru
końcowego.
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
Inspektora nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści, w
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablice podające informacje
zgodnie z rozporządzeniem z 25 sierpnia 2004r. wydanym przez Ministra Gospodarki i Pracy
— Uzupełnienie ZPORR 2004 - 2006.
Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do
przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych
czynników powodowanych jego działalnością.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób postępowania z odpadami powstałymi w trakcie
wykonywania prac budowlanych. Do czasu zakończenia robót, odpady budowlane mogą być
magazynowane w sposób uporządkowany w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Po
zakończeniu prac Wykonawca odpowiadać będzie również za niezwłoczne przekazanie
odpadów do unieszkodliwienia przedsiębiorstwom posiadającym stosowne pozwolenia w tym
zakresie. Koszty związane z ochroną środowiska wliczone są w cenę kontraktową.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę kontraktową.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie
akceptowane.
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem,
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich
materiałów Wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do
akceptacji następujących dokumentów:
projekt organizacji robót,
szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
program zapewnienia jakości.
Projekt organizacji robót
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które
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zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Inspektora nadzoru oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
Program zapewnienia jakości (PZJ)
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
część ogólną opisującą:
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji zarządzającemu realizacją umowy;
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne
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-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku
materiałów,
-sposób zabezpieczania i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w
czasie transportu, przechowywania na budowie, oraz w okresie od momentu -rozpoczęcia
wykonywania prac budowlanych do całkowitego ich zakończenia i odbioru.
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób
postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy będą czynione przez uprawnione do tego osoby, na bieżąco i będą
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi,
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Inspektora
nadzoru.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy;
dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentów wymaganych w p.2.3 .1,
przygotowanych przez Wykonawcę,
daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; postęp robót,
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problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, przyczyny i okresy trwania
wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, komentarze i instrukcje Inspektora nadzoru,
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia
Inspektora nadzoru, daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz
przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; wyjaśnienia, komentarze i sugestie
Wykonawcy; warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające
wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z
warunków klimatycznych; dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia na budowie; dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z
określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; wyniki poszczególnych badań z
określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektora
nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte
w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót.
W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych
robót a w szczególności:
wyniki pomiarów bezpośrednich, przyrządy, którymi przeprowadzono pomiar i tolerancja
odczytu,
obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki, rysunki ilustrujące metodę
obliczeń (w uzasadnionych przypadkach).
Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierają też:
Dokumenty wchodzące w skład umowy,
Pozwolenie na budowę,
Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,
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Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,
Instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,
Protokoły odbioru robót,
Opinie ekspertów i konsultantów,
Korespondencja dotycząca budowy,
Protokoły kontroli uprawnionych podmiotów.
Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale
dostępne do wglądu Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, przedstawicieli instytucji
finansującej, organów kontroli oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w
dowolnym czasie i na każde żądanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów:
Rysunki robocze,
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
Dokumentacja powykonawcza,
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.
Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunków roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych
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warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Inspektor nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia
terminów określonych w umowie.
Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży
trzy (3) kopie dokumentu, którego format ustali z Inspektorem nadzoru lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej (również po ustaleniu z Inspektorem nadzoru). Rysunki robocze
będą przedkładane Inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie
mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sob% należy
koordynować w taki sposób, aby Inspektor nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak,
żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich
wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające
następujące informacje:
Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,
Tytuł dokumentu,
Numer dokumentu lub rysunku,
Określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał
lub element,
Data przekazania.
O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez
Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone
pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru w
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uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez
nadzór autorski.
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych,
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie
określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia
szczegółowy harmonogram robót i finansowania. Harmonogram ten w miarę postępu robót
może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać
Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz
w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny
zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru.
.
Inspektor nadzoru
Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
Zgodnie z umową Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu
budowy i utrzymywać do końca robót biuro Inspektora nadzoru.
Materiały i urządzenia
Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót
muszą uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru.
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i
są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z Prawem Budowlanym.
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Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości
materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia — ważną legalizację, mogą być badane przez
inspektora nadzoru w dowolnym czasie, W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
Muszą one w
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru, aż do
chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie
późniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru.
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Transport
Liczba i rodzaje środków transportu mają zapewnić właściwe zabezpieczenie przewożonych
materiałów i będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora nadzoru w terminach
wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, bę przez
Wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru.

Kontrola jakości robót
Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania
robót.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych
przepisów Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
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specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora nadzoru. Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawcę wyników badań.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.

Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i ST.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru,
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.
Odbiór robót
Rodzaje odbiorów
Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami
opisanymi w umowie oraz w Specyfikacji Technicznej.
W zależności od ustaleń zawartych w umowie i w Specyfikacji Technicznej roboty podlegają
następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora nadzoru i/łub innych
przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne - polegające na stwierdzeniu jakości robót
odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe),
odbiór pogwarancyjny.
Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego
przejęcie części robót, przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.
Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych
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robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej
oraz zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, że jakość wykonanych robót
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy
termin na ich usunięcie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w
wyznaczonym terminie będą przyczyną przerwania czynności odbiorowych i ustalenia
nowego terminu obioru końcowego.
Przejęcie Robót
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe
Wykonawca może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia.
Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor nadzoru i ewentualnie
inni przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego
celu przez Zamawiającego
Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób
oraz uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia.
Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu)
powinien stwierdzić:
zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,
spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na użytkowanie
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany
do:
przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego
przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i
uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane),
projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn,
urządzeń i instalacji itp.,

- 22 -

umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów
itp,
Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące
dokumenty:
Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami)
Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru
Specyfikacje Techniczne
uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
recepty i ustalenia technologiczne,
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,
wyniki badań i pomiarów elektrycznych,
wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych
uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie O.
.
Przepisy związane
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN).

- 23 -

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych
norm i przepisów, a w szczególności:
Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 2O7poz.20l 6 (tekst jednolity).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r.
Nr26,póz,313.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, póz,
575). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z
19 marca 2003 r., poz. 401
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

453-1

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania przy
realizacji robót instalacyjnych związanych z wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej dla
pomieszczeń parteru i przyziemia Gimnazjum nr 1 im . Marii Kunic w Świdnicy
ul. M. Kozara Słobódzkiego 21
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszelkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych przewidzianych w projektach
budowlanych instalacji elektrycznych. Obejmują prace związane z zakupem i dostawą
materiałów oraz z wykonawstwem i przeprowadzeniem wymaganych prób i badań.
Zakres robót objętych specyfikacją
Specyfikacją objęto instalację elektryczną dla parteru i przyziemia budynku Gimnazjum nr 1
im. Marii Kunic w Świdnicy. Wewnętrzną instalację elektryczna okresla projekt
budowlany.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
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Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z
urnową, Dokumentacją Projektową warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
normami, certyfikatami i świadectwami, Szczegółowa Specyfikacją Techniczną oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
• Harmonogram i kolejność prac instalacyjnych
• Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń
• Potwierdzenia wykonania ewentualnych zaleceń Inspektora nadzoru
• Protokoły pozytywnie przeprowadzonych prób
• Protokoły pozytywnie przeprowadzonych odbiorów poszczególnych elementów robót i
robót zanikających.
• Zalecenia i instrukcje użytkowania dostarczane przez producentów.

Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny
technicznie i powinien być przystosowany do stosowania w technologii wykonania robót i
obróbki materiałów.
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Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
Transport materiałów
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna.
W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania
wynikające ze specjalnych właściwości, zastrzeżonych przez producentów.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i
urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się,
aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powłok

Wykonanie robót

Wykonanie robót
Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.
Warunki wykonania robót objęte specyfikacją Instalacja elektryczna
• Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacyjna powinna być przejrzysta, prosta i
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasy przebiegały w
liniach poziomych i pionowych.
• Bruzdy należy dostosować do średnic przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości
tynku. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób
osłabiający ich konstrukcję. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na
strop cała rura powinna być pokryta tynkiem. Przebicia przez ściany należy wykonywać w
taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami.
• Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur
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sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich układania. Koryta powinny być mocowane za pomocą śrub lub specjalnych
uchwytów i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
ułożenia na nich instalacji, powinny być zamocowane do podłoży w sposób trwały. Zabrania
się układania rur i korytek wraz z wciągniętymi w nie przewodami. Puszki powinny być
osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany
była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę
otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzić do
środka puszki na głębokość do 5mm. Puszki należy osadzić na ścianach (przed ich
tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia.
• Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone
do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód
neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Podłoże do układania na nim
przewodów powinno być gładkie. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które
wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Zabrania
się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w
złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. Przed tynkowaniem końce przewodów
należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny
sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.
• Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek
metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić.
• Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową
lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.
• Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.
Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie
technicznym.
• Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną.
• Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych,
aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu.
• Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.
• Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montażu tych urządzeń.
• Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp.
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• Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować
niedopuszczalnych naciągów i naprężeń.
• Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń.
• Uchwyty do opraw oświetleniowych montowane w stropach należy mocować przez
wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu lub przez
wkręcenie w metalowy kołek rozporowy. Metalowe części oprawy powinny być trwale
odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze stalowymi uziemionymi elementami
budynku. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wpustów za pomocą
złączy świecznikowych. Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowe pod
warunkiem zastosowania złączy przelotowych.
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzęt i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą
kołków rozporowych lub klejenia. Gniazda wtyczkowe montować
zgodnie z dokumentacją projektową. Łączniki mocować na wysokości 1,3 m od podłogi.
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,
a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób
przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do
których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz
pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją
w sposób umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów
nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami
wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
.
Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7
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Kontroli podlega:
• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową
• poprawność zamontowania urządzeń,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji,
• stanu powłok antykorozyjnych, jakości montażu elementów instalacji,
• kompletności tablic rozdzielczych,
• ułożenie rur, listwy, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów,
• instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,
• przekrojów przewodów uziemiających i prawidłowości ich połączeń,
• miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji,
• wyników pomiarów rezystancji uziemień,
• protokołów pomiarów elektrycznych,
• dokumentacja rozruchowa.
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia
odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i
poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie
wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu
zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru. Poprawność wykonania jednej
czynności montażowej należy uznać za osiągniętą jeżeli wykonanie przebiega zgodnie z
projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz z
wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. W czasie kontroli
szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
Obmiar robót
Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarówrobót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8

- 30 -

Odbiory robót i podstawy platności.
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9.
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami,
• Dziennik Budowy,
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robót,
• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,
. dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych,
• protokoły pomiarów i badań,
• świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów,
• dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń.

Przepisy i dokumenty związane
9.1 Związane normatywy
PN-8 1/B-1 0700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. PN-71/B-l 0420
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/M-”75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75 178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-B-0243 1-1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości
względnej mniejszej niż 1.
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PN-B-024 14-1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Pn-91/B -02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
PN-B-0242 1:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. PN90/E-0640 1.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do
kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 ky.
Postanowienia ogólne.
PN-76/E-05 125
Zmiana BI ł-2/79 poz. 2,
B14/8i poz.29. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-0640 I .02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Połączenia i zakończenia żył.
PN-90/E-0640 1.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na
napięcie nie przekraczające 0,6/ł ky.
PN-90/E-0640 1.04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na
napięcie powyżej 0,6/1 ky.
PN-90/E-0640 I .05 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/i ky.
PN-90/E-0640 1.06 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/i
ky.
PN-80/C-89205
Zmiany Bił/90 poz. 1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-lEC 60364-1:2000
IDT lEC 60364-1:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-lEC 60364-3:2000
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IDT lEC 60364-3:1993
+ AMD 1:1996 + AMD2: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogólnych charakterystyk.
PN-lEC 60364-4-41:2000
IDT lEC 364-4-41:1992
+ AMD 1:1996 + AMD2: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-E-04700: 1998/Azi :2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycziych. Wytyczne przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych
PN-91/E-0510
IDT lEC 449:1973 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-92/E-0503 I
IDT lEC 536:1976 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-E-05032: 1994
IDT lEC 1140:1992 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty
instalacji i urządzeń.
PN-92/E-08 106
IDT EN 60529:1991
IDT lEC 529:1989 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
PN-88/E-0850 1
Poprawki BI 2/90 poz. 9.
Zmiany BI 5/92 poz. 22. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
PN-93/N-5019 I
EQV lEC 50 (191): 1990 Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość usługi.
PN-E-05033: 1994
IDT lEC 1200-52:1993 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-E-0 1002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-92/E-0 1200.03
IDT lEC 617-3: 1983 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody
osprzęt łączeniowy.
PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne.
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