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1.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
 

Zgodnie z umową nr 2765/IN/2009 przedmiotem zamówienia jest 
opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę krytej 
pływalni z pełnym programem  (basen pływacki 25 x 16 i szkoleniowo – 
rekreacyjny, urządzenia atrakcyjne, sala gimnastyczna, siłownia, fitness) 
dla  basenu w Katowicach przy ul. Wczasowej.  

 

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania, 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i 
płatności za roboty budowlane. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 

- przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym 
prawidłowe ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta 
uczestniczącego w przetargu, 

- umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami 
przetargowymi, do umowy podpisanej przez zamawiającego i wykonawcę 
(oferenta, który wygrał przetarg), 

- wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i 
nadzór zamawiającego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót. 

  

1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej. 
 

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisów zawartych w: 
- ustawie o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 

1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1), stwierdzającej, że w odniesieniu do robót 
budowlanych przedmiot zamówienia określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalającym, że podstawą do 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, 

- rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) 
ustalającym, że wbudowane materiały i wyroby mają spełniać wymagania 
Polskich Norm i specyfikacji robót drogowych, 

- decyzjach Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, w tym zawartych w 
zarządzeniu w sprawie "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze 
przetargu" (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzającym 
stosowanie ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych oraz w 
opracowaniu pt. "Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w 



 

 
      

fazie przygotowania zadań", wprowadzonym zarządzeniem nr 3 z 25 stycznia 
2000 r., przewidującym wykonanie specyfikacji w ramach projektu 
budowlanego. 

1.4 Zakres robót, 
 

Niniejszy rozdział specyfikacji technicznej obejmuje swoim zakresem 
wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów robót budowlanych 
niezbędnych do wykonania zadania pn. Adaptacja projektu krytego basenu 
dla trzech lokalizacji na terenie miasta Katowic wraz z przeniesieniem praw 
autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót 
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa trzech basenów w 
dzielnicach” 
 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót, 
 

1.5.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją jak również 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 

1.5.2 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 

1.5.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią 
podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności  
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentach kontraktowych a o 
ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru. 

1.5.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
projektem i specyfikacją techniczną, 

1.5.5 W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót i będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,    

1.6.6  Wykonawca musi zabezpieczyć teren 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, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót i bezpieczeństwa zarówno dla pracowników jak i użytkowników 
przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostaną wszystkie wyjścia z budynku i 
terenu budowy jak również część chodnika od strony ulic ogólnodostępnych 
oraz teren przyległy do granicy od strony działki sąsiedniej.  

  Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest 
włączony w cenę umowną. 

1.6.7  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 



 

 
      

1.6.8  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na 
skutek realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.9  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

1.6.10 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP. 
1.6.11 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.6.12 Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i 
wody zlokalizowanych na terenie inwestycji, 

1.6.13 Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie 
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarządcą obiektu. 

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać  w 
godzinach uzgodnionych z zarządcą obiektu. 

1.6.15 Na terenie nieruchomości użytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na 
ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i 
składowania materiałów.      

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 
 

1.7.1 Źródła uzyskania materiałów  
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
specyfikacjach technicznych. 
 

 

1.7.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
organów władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca 
nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 



 

 
      

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 

1.7.3  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one i potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiałów. 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja projektowa i 
specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania różnych 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót. Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robot powinien być zgodny a ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
specyfikacji i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami  określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i 
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami, ochroną środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i 
pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące poszczególne maszyny lub urządzenia powinny 
odpowiednio wcześniej być przeszkolone.  

 



 

 
      

1.9. Ogólne wymagania dotyczące transportu, 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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 inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 

1.10. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót, 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót. zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji 
oraz projektu organizacji robót i zaleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru. 
 

1.11. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru, 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją. 

 

1.12. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
 

1.12.1. Kontrola jakości robót - zasady kontroli jakości robót, badania i 
pomiary (sposób i częstotliwość), ocena wyników badań, 

 

1.12.1.1. Program zapewnienia jakości, 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienie jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Program ten powinien zawierać: 
- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia 

poszczególnych prac 
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 



 

 
      

- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie 
laboratorium), 

- Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób 
przekazywania ich inspektorowi nadzoru 

- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi. 

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

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

 

1.12.1.2. Zasady kontroli jakości robót, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli 
włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

1.12.1.3. Próbki, badania i pomiary 
Próbki powinny być 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. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone 
zgodnie z wymaganiami norm.  
Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 
 

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98) 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
b) Polską Normą, 
c) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są obięte certyfikacją określoną w 
pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu 
MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.12.1.5. Dokumenty budowy 
 



 

 
      

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
wykonawcę i zamawiającego w okresie od przekazania wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót i w związku z powyższym powinny być udostępnione na każde 
życzenie inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokóły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie Planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ zawartych w części opisowej 
dokumentacji technicznej, 

 

1.12.2. Obmiar robót - zasady obmiaru robót, jednostka obmiarowa, 
  

Ogólne zasady obmiaru robot: 
Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. 
Wydruki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 



 

 
      

Urządzenia 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. 
Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie, 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

1.12.3. Odbiór robót - zasady odbioru robót, odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu, odbiór częściowy, końcowy i ostateczny, 

 

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym odbiorom: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi cząstkowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 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 tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
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. 
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, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 
Odbiór cząstkowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru 
ostatecznego”. 



 

 
      

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji projektowej i specyfikacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał). 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

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

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 



 

 
      

Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny 
robót”. 
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2. WYMAGANIA W ZAKRESIE  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 

 

2.1 Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
instalacji elektrycznych w krytej pływalni z pełnym programem; niecką główną o 
wymiarach 12,5 x 25 m z atrakcjami (brodzik ok. 5,0 x 12,5 m, wieża ze zjeżdżalnią, 
sauna, solarium, gabinety odnowy), zapleczem szatniowo – sanitarnym, salą 
gimnastyczną, siłownią z zapleczem szatniowo-sanitarnym, barem, placem 
dojazdowym i parkingiem.  
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.  
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną:  

- montaż WLZ od  złącza kablowego, 
- montaż rozdzielnicy głównej RG, rozdzielnic obwodowych, 
- montaż instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego i 

zewnętrznego, 
- montaż instalacji siły i zasilaczy rozdzielnic, 
- montaż instalacji gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 
- montaż instalacji odgromowej, 
- montaż szyny wyrównawczej i połączeń wyrównawczych, 
- montaż centralki i instalacji telefonicznej, 
- montaż instalacji nagłośnienia, 
- montaż instalacji dozoru CCTV, 
- montaż instalacji elektroniczny system obsługi klienta ESOK 
- usunięcie kolizji kabli NN z budynkiem basenu, 
- usunięcie kolizji oświetlenia terenu.   

 

2.2 Materiały 
Projekt wykonawczy przewiduje zastosowanie n/w materiałów podstawowych; 

 
2.2.1 Ad – WLZ : 

- kabel YKXżo 4x240  układany w ziemi 
 
2.2.2 Ad – montaż rozdzielnicy RG i rozdzielnic obwodowych; 
 

- RG –szafa o  wysokości 1950 z przedziałem kablowym, Jn = 800A, IP 43, 
obudowa metalowa.  

- Rozdzielnice obwodowe – rozdzielnice IP65, w obudowie izolacyjnej.  
Aparatura rozdzielnic wg opisów na rys. nr 2  

 
2.2.3 Ad – montaż instalacji oświetlenia, siły i zasilaczy rozdzielnic, gniazd wtyczkowych 
 

- Oprawy oświetleniowe określono na planach instalacji, 
- Osprzęt instalacyjny typowy – średni standard, 
- Listwy i koryta instalacyjne typowy – odporne na korozję, 
-    Przewody elektryczne silnoprądowe typ YDYżo-750V, LY-750V. 

Kable YKXżo-1kV, 
 
 
 

2.2.4 Ad - montaż instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych; 
 



 

    
    

14 

- drut stalowy ocynkowany Ø 8mm, 
- przewód LY 16 mm², 750V 
- bednarka stalowa ocynkowana 25x4, 
- złącza kontrolne dwuśrubowe. 

 
2.2.5 Ad - montaż instalacji teleinformatycznej; 

Specyfikacja materiałowa sieci strukturalnej: 

LP Nazwa Ilość Jedn. 

1 Szafa teleinformatyczna 42U 800x800mm z cokołem 1 szt 

2 Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy do szaf stojących z 
termostatem 

1 szt 

3 Listwa zasilająca min 5 gniazd 230v 1 szt 

4 Przełącznik sieciowy 24porty RACK np. HP 1820-24G-PoE+ 1 szt 

5 Access Point Wi-fi 2,4GHz np.: Ubiquiti UniFi Access Point 2.4 
GHz, 802.11b/g/n, 300 Mbps, 20 dBm 

2 szt 

6 Patch Panel Kat 6 STP 24 Porty 4 szt 

7 Panel Porządkujący RACK 4 szt 

8 Gniazdo końcowe podtynkowe 2xRJ45 STP Kat 6 22,5x45mm 21 szt 

9 Gniazdo końcowe natynkowe 1xRJ45 STP Kat 6 45x45mm 46 szt 

10 Okablowanie F/UTP Kat 6 3800 mb 

11 Okablowanie Xztkmxpw 25x4x0,5 166 mb 

12 Okablowanie światłowodowe 50/125µm 4 włókna 1 kpl 

13 Patchcord 1m STP Kat 6 1 kpl 

14 Panel telefoniczny 25port kat 3 RACK 1 kpl 

15 Zasilacz awaryjny 3kVA z modułem bateryjnym np. ARES 
FIDELTRONIK 3000VA RACK 

1 kpl 

16 Metalowe trasy kablowe dla okablowania teletechnicznego 
50x42mm z kompletem uchwytów ściennych lub sufitowych 

190 mb 

17 Kanały DLP dla standardu MOSAIC  86 mb 

 
2.2.6 Ad - montaż instalacji nagłośnienia; 

Specyfikacja materiałowa nagłośnienia: 

 

LP Nazwa Ilość Jedn. 

1 
Szafa wisząca min. 12U z panelem wentylacyjnym, panelem 
zasilającym np. RACK-12W 

2 szt 

2 Mikser matrycowy 4-strefowy np. PA-4040MPX 2 szt 

3 
Radioodtwarzacz CD,SD MMC/Bluetooth/Tuner do montażu w 
RACK  np. CD-112RDS/BT 

2 szt 

4 Wzmacniacz 2-strefowy min 240W RACK  2 szt 

5 Wzmacniacz 3-strefowy min 480W RACK np. PA-940S 4 szt 

6 
Mikrofon bezprzewodowy nagłowny z odbiornikiem i zewnętrzną 
anteną (np. TXS-892, TXS892HSE, HSE-200WP/BL) 

4 szt 
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7 Zestaw głośnikowy 20W IP66  16 szt 

8 Zasilacz awaryjny np. PA-24ESP 1 kpl 

9 Wzmacniacz zintegrowany z tunerem np. PA-8120RCD 1 szt 

10 Głośnik sufitowy saunowy 10W np. EDL-158 5 szt 

11 Głośnik sufitowy do pomieszczeń wilgotnych np. EDL-206 35 szt 

12 Regulator głośności (potencjomatr) np. ATT-524PEU 3 Szt 

13 Okablowanie TLgY 2x4mm2 1980 mb 

      
 
2.2.7 Ad - montaż instalacji dozoru CCTV ; 

Specyfikacja materiałowa monitoringu CCTV  

 

LP Nazwa Ilość Jedn. 

1 
Serwer wideo z dyskami twardymi dedykowanymi o łącznej 
pojemności 12TB np. NMS 7 4U 

1 szt 

2 
Kamera kolorowa obrotowa zewnętrzna 2MPix np. NVIP- 
2DN7020SD-2P 

4 szt 

2a Kamera kolorowa obrotowa zewnętrzna – „rybie oko” IP 2MPix 1 
szt 

 

3 Kamera wewnętrzna IP 2MPix np. NVIP-2DN5041V/IRH-1P 17 szt 

4 Komputer kliencki do podglądu zdarzeń np. NMS 3 1 szt 

5 Monitor dla stanowiska monitoringu LCD 42-55 cali 1 szt 

6 Monitor dla stanowiska podglądu LCD 24-32 cali RX24  1 szt 

7 Konsola sterująca dla stanowiska monitoringu np. DCZ 1 szt 

8 
Przełącznik sieciowy 24 port 10/100/1000 PoE + 2 x GBIC 
GS192024HP 

1 szt 

9 Okablowanie F/UTP kat 6 915 mb 

10 Patch Panel Kat 6 STP 24 Porty 1 szt 

11 Panel Porządkujący RACK 2 szt 

12 Gniazdo natynkowe IP44 1xRJ45 STP kat 6 17 szt 

 
 

2.2.8 Ad - montaż instalacji elektroniczny system obsługi klienta ESOK  

Specyfikacja materiałowa ESOK: 

LP Nazwa Ilość Jedn. 

1 Serwer EObiekt DELL T110 1 szt 

2 Zestaw Komputerowy do obsługi EObiekt DELL VOSTRO 
3900  

3 szt 

3 Monitor LCD 19” DELL 1915 3 szt 
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4 Czytnik Kasowy USB MIFARE 3 szt 

5 Drukarka Laserowa HP LaserJet 3 szt 

6 Drukarka Fiskalna POSNET Termal XL EJ 3 szt 

7 Szuflada kasowa POSNET  3 szt 

8 Zasilacz awaryjny UPS EVER LCD 800VA 3 szt 

9 Bramka Tripod JAWA CONTROL BON-05 3 szt 

10 Bramka uchylna sterowana z poziomu oprogramowania 
EObiekt 

1 szt 

11 Zasilacze 12V DC 9 szt 

12 Czytnik bramkowy RFID MIFARE 4 szt 

13 Czytnik  RFID KD MIFARE 9 szt 

14 Elektrozamek szafkowy 24 VDC - bolcowy 308 szt 

15 Sterownik szafkowy z wyświetlaczem LCD, czytnikiem 
MIFARE i podtrzymaniem zasilania  

9 szt 

16 Szafka basenowa HPL typ 2S – zgodnie z opisem 154 szt 

17 Tablica informacyjna LED 2 szt 

18 Zegar informacyjny LED jednostronny 1 szt 

19 Pasek Transponderowy MIFARE 308 szt 

20 Konwerter RS/LAN 3 szt 

21 Patch Panel 24 Port STP Kat 6 2 szt 

22 Panel Porządkujący  2 szt 

23 Switch 24 port 1000 19”/1U 2 szt 

 
2.2.11 Ad – Tablice informacyjne; 

           Specyfikacja materiałowa 

LP Nazwa Ilość Jedn. 

1 Tablica informacyjna DATA/CZAS + 3 temp.  1 szt 

2 Zegar DATA/CZAS 1 szt 

3  Okablowanie F/UTP kat 6 52 mb 

 
2.2.12 Ad – Instalacja SSWiN; 

         Specyfikacja materiałowa SSWiN 

 

LP Nazwa Ilość Jedn. 
 

1 Centrala alarmowa 40 wyjść z zasilaczem i 
akumulatorem 17Ah w obudowie  
np. SATEL INTEGRA 64 

1 kpl 

5 Czujnik ruchu dualna np. LC 104 21 szt 

6 Czujnik magnetyczny np. TANE 60 10 szt 
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7 
 

8 

Sygnalizator akustyczny wewnętrzny np. SATEL SPW 
100 
Sygnalizator akustyczny zewnętrzny 

    3 
 
    2 

 

szt 

9 Przycisk napadowy np. EBS EMERGENCY 3 szt 

10 Manipulator (klawiatura) np. SATEL INT-KLCD-GR 2 szt 

11 Okablowanie YTDY 4x0,5mm2  m 

12 Okablowanie YTDY 6x0,5mm2  m 

13 Okablowanie YTDY 8x0,5mm2  m 

 
2.2.11 Ad – Oświetlenia terenu; 
         
        Specyfikacja materiałowa 
 

1.     Kabel YKY 3x6mm²,1kV                                                        …… m 
2.     Słup oświetleniowy parkowy aluminiowy anodowany 9m        10 szt 
3.     Oprawa oświetleniowa ALBATROS L 250.2  2x250W             10 szt 

 
 

2.3 Sprzęt do wykonania robót.  
 
Wykonawca winien dysponować:  
- elektronarzędziami do wykonywania instalacji elektrycznych oraz licencjonowane narzędzia 

do wykonania sieci strukturalnej w 5 kategorii. 
- rusztowaniem przejezdnym do wykonania robót na wysokości. 
- sprzęt zabezpieczający bezpieczne wykonanie robót. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć aktualnie ważne 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
 

2.4 Transport i składowanie. 
 

1. Wykonawca winien dysponować dostępem do środka transportu 0,9 t, żurawia 
samochodowego 7-10 t. 

2. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero 
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń  magazynowych i składowisk na placu 
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać od 
zewnętrznych wpływów atmosferycznych a w razie potrzeby umożliwić utrzymanie 
odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

3. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu lub uszkodzeniu. Należy zachować 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

4. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów i urządzeń.  

5. W czasie transportu i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórcy a w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 

oraz przesuwaniem się w ładowni; z przewożonych urządzeń zdemontować, 
odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, 
sterowania i automatyki. 

- załadunek i rozładunek winien odbywać się ostrożnie, aby nie narazić na uszkodzenia 
powłok lakierniczych i osłon. 
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6. w czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami atmosferycznymi, w przypadku 
kabli o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej powłoce kapturków 
termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwa kleju. 

7. Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: 
- kable należy przewozić na bębnach lub w kręgach jeżeli masa kręgu nie przekracza 

80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, średnica kręgu nie powinna 
być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla. 

- bębny z kablami powinny być ustawione na krawędziach tarcz, a tarcze 
przymocowane do dna skrzyni załadunkowej, kręgi kabla należy układać poziomo. 

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna 
z kablami. 

- umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się 
wykonywać za pomocą żurawia, swobodne staczanie i rzucanie jest zabronione. 

8.  Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami 
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących 
norm i przepisów. Materiały i wyroby o zbliżonych lecz nie identycznych, jak podano w 
projekcie lub kosztorysie parametrach można zastosować za zgodą projektanta i 
inwestora. 

9.  Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości Np. kable, 
urządzenia prefabrykowane, aparatury należy dostarczyć wraz ze świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. 

10. Urządzenia dostarczone przez inwestora powinny być zaopatrzone w świadectwa 
jakości. 

11. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych 
materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów i zgodne z zasadami 
podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, tom V Instalacje elektryczne”. 

 

2.5 Wymagania dotyczące wykonania robót. 
 

1. Dla prowadzenia robót budowlano-montażowych instalacji elektrycznych winien być 
ustanowiony kierownik robót legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami. 

2. Kierownik robót powinien wpisać w dziennik budowy oświadczenie o podjęciu swej 
funkcji. 

3. Wykonawca robót przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi 
projekt organizacji robót elektrycznych 

4. Projekt organizacji robót elektrycznych powinien zawierać: 
- harmonogram robót uwzględniający ich rodzaj, kolejność, terminy i etapy jak również 

metody, sposoby i technologie wykonania. 
- harmonogram zatrudniania pracowników 
- zapotrzebowanie i plany dostawy materiałów 

6.   Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez generalnego 
wykonawcę lub inwestora: 
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów 
- zasilanie placu budowy w energię elektryczną  
- łączność techniczną 
- dokumentację prawną robót tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z kosztorysem 

oraz zezwolenia na budowę, umowę na zlecony zakres robót, harmonogram robót 
budowlano-montażowych uzgodniony z wszystkimi wykonawcami. 
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7.   Roboty budowlano-montażowe instalacji elektrycznych mogą wykonywać osoby 
legitymujące się aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robót elektrycznych w 
określonym zakresie. 

8. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych bez względu na rodzaj i sposób 
montażu należy prowadzić następujące roboty podstawowe: 
- trasowanie 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
- przejścia przez ściany i stropy 
- montaż sprzętu i osprzętu 
- łączenie przewodów 
- podejścia do odbiorników 
- przyłączenie odbiorników  
- ochrona przed porażeniem i połączenia wyrównawcze 
- ochrona antykorozyjna 

9.  Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji. 
Wskazane jest aby przebiegała w liniach prostych, poziomych i pionowych. 

10. Przejścia przez stropy i ściany powinny być wykonane w warunkach osłonowych, 
między pomieszczeniami o różnych atmosferach przejścia wykonać w sposób szczelny, 
obwody przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej 
od uszkodzeń mechanicznych. 

11. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

12. Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

13. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. 

14. Końce przewodów wielodrutowych (link) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynkowane. 

15. Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny. 

16. Podejścia w podłodze winny być zabezpieczone od uszkodzeń mechanicznych. 
17. Podłączenie odbiornika musi być wykonane w sposób pewny pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i 
korozja. 

18. Ochronę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z wymogami odnośnych przepisów. 
19. Projekt techniczny przewiduje następujące sposoby układania przewodów i kabli: 
19.1 Na parterze budynku 

a. przewody kabelkowe  prowadzone pod tynkiem lub w ściankach z GK z 
osprzętem podtynkowym, 

-    w przestrzeniach nad sufitami podwieszonymi przewody i kable   prowadzone są  
w korytkach lub w uchwytach na tynku  

19.2 W podpiwniczeniu  
b. przewody i kable prowadzone są  w prefabrykowanych korytkach w 

uchwytach lub listwach instalacyjnych  na tynku z osprzętem na tynkowym. 
19.3 Instalacja odgromowa 

Zwody poziome i przewody odprowadzające instalacji odgromowej w uchwytach 
klejonych do powierzchni dachu i mocowanych do scian. 

19.4 Ad – usunięcie kolizji kabli NN  
Przekładka (odkopanie ręczne) istniejących kabli na odcinkach 2 x 20 m i 
układanie nowego kabla w ziemi. 

19.5 Ad – usuniecie kolizji kabli SN i NN z wjazdami 
Odkopanie ręczne istniejących kabli i zamontowanie na nich rur osłonowych 

19.5 Ad – usunięcie kolizji oświetlenia terenu 
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Przestawienie 3 istniejących słupów oświetlenia terenu, montaż 8 nowych 
słupów, układanie kabla oświetleniowego w ziemi w rurze osłonowej na całej 
długości.  

20. Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, głębokość i szerokość bruzdy należy 
dostosować do grubości i ilości układanych przewodów, odstęp między przewodami 
powinien wynosić nie mniej niż 5mm. 

21. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ściankach działowych, osłaniających ich 
konstrukcję oraz w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 

22. Uchwyty do przewodów kabelkowych umocować w odległościach 0,5m, dla kabli -1,0m 
23. Przy wykonaniu instalacji w  wykonaniu szczelnym: 

- przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie i aparatach za pomocą 
dławików. 

24. Instalacje prowadzone w korytkach, kanałach i listwach izolacyjnych należy wykonywać 
wg instrukcji wytwórcy elementów korytek i kanałów izolacyjnych. 

25. Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest za pomocą środków podstawowych-
pokrycie izolacją roboczą metalowych części obwodów elektrycznych, wyrobów 
przemysłu elektrotechnicznego oraz środków dodatkowych-samoczynne wyłączenie za 
pomocą wyłączników różnicowo-prądowych z układem sieci TN-S. 

 

2.6 Kontrola badania i odbiór robót. 
 
1.  Oględziny i próby sprawdzające poprawność wykonania instalacji należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami normy PN-93/E61- Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Sprawdzanie, sprawdzanie odbiorcze. 

2.  Do odbioru końcowego robót wykonawca powinien przedłożyć: 
- aktualna dokumentację wykonawczą  
- protokół prób montażowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 
- zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń 
- odebranie instalacji do eksploatacji powinno być zakończone spisaniem protokołu 

odbiorczego 
 

2.7 Dokumenty odniesienia-stanowiące podstawę wykonania robót 
 
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

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

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

6. 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. 

7. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
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8. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów. 

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

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

11.  PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

12. PN-IEC 60364-5-56:19999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

13. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

14. 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. 

15. PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny 
pływackie i inne. 

16. PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny 
pływackie i inne.   

17.  PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 
na terenie budowy i rozbiórki. 

18. PN-IEC 60898 2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.   

19. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne . Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

20. PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych część 1-2. Zasady 
ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja  i 
sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

21. PN-EN 50146:2002(U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 
22. PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(Kod IP) 
23. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymaganiai badania. 
24.  PN-EN 60670-1:2005(U) Puszki i obudowy do osprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogulne. 
25. PN-IEC 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody Przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 
26.  PN-IEC 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. 
27. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 
28. PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia  
29. PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
30. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
31. PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
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32. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

33. PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia. 

34. PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie. 

35. PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym 

36. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 

37. PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

38. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

39. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

40. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

41. PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

42. PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia. 

43. PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

44. PN-91/E-05009/704Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów 
budowy i robót rozbiórkowych. 

45. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

46. Norma ISO.IEC 11801 klasa D – wymagania odnoszące się do okablowania budynków 
przeznaczonego do przesyłania sygnałów akustycznych i transmisji danych. 

47. Norma EIA/TIA 568 – wymagania odnoszące się do okablowania budynków 
przeznaczonego do przesyłania sygnałów akustycznych i transmisji danych. 

48. Zalecenia techniczne TSB 36 – określające wymagania dla kabli mogących przenosić 
sygnały o częstotliwości do 100 MHz. 

49. Zalecenia techniczne TSB 40 – określające wymagania dla złącz o częstotliwości do 
100 MHz. 

50. Zalecenia techniczne TSB 40A – określające wymagania dla kabli krosowych o 
częstotliwości do 100 MHz. 

 

 
3. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną  dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w 

dokumentach umownych. 
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Warunki  płatności -  Podstawą płatności jest cena umowna ryczałtowa  zgodnie z zawarta 

umową. 

 


