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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
E.01 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych
w ST wymienionych w pkt. 1.3.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia
i zawarcia umowy o wykonanie oraz wykonania robót zawartych w Dokumentacji
projektowej inwestycji:
Projekt Wykonawczy Zamienny instalacji elektrycznych i teletechnicznych przebudowy
hotelu „GEM” przy ul. Mianowskiego 2b we Wrocławiu.
1.3. Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji i wynikających z następujących specyfikacji:
E.02

DEMONTAŻ I UTYLIZACJA ODPADÓW

E.03

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CPV: 45100000-8
45110000-1
45111300-1
CPV: 45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45314300-4
45317300-5
45314310-7
45315000-8
45312000-7
45314100-2
45314200-3
45314320-0
45312300-0
45316200-7
45312310-3
45312311-0
45317000-2
45316100-6
45262212-0
45314310-7
45312000-7

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PWZ,
ST, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
1.5.1. Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu
i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PWZ,
ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia
wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.
1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót (od przejęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym
stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania
robót z winy Wykonawcy.
1.5.3. Zgodność robót z PWZ i ST
Projekt wykonawczy zamienny i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią
umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów z PWZ lub ich opuszczać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku
poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia).
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PWZ lub ST. Dane
określone w PWZ i w ST uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PWZ lub ST i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
1.6. Projekt wykonawczy zamienny
Projekt obejmuje: projekt
wykonawczy zamienny instalacji elektrycznych i
teletechnicznych przebudowy hotelu „GEM” przy ul. Mianowskiego 2b we Wrocławiu.

1.7. Teren budowy
1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robót)
- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona
rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu
osobistego, datę wydania i przez kogo wydany)
- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,
nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkt osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych
i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony
z dostawcą (użytkownikiem).
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie
podlega odrębnej zapłacie.
1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
1.8.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca obowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące
oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod
i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to
w całości obciążą one Wykonawcę.
1.8.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenia informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.
1.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz
będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej
i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt
nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary
za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań
w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę.
1.8.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie.
1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowe niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielem użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów
niebezpiecznych.

1.8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
2.

MATERIAŁY

2.1. Akceptowanie użytych materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa
badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych
materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie
prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.
2.3. Inspekcja wytwórni
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione:
- współpracę i pomoc Wykonawcy
- wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne
do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób
trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
odprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PBZ, PWZ i ST.
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PBZ, PWZ i
ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być później zmieniony bez
jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt: maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do
robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PWZ, wymaganiami ST,
PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w PWZ lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PWZ i nie podane
przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.

5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PWZ, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finansowego
zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty
na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PWZ, ST oraz
poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) Część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót:
- bhp
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych robót
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PWZ.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane będą
na terenie budowy i okazywane na każde żądanie inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez
Wykonawcę w PZJ będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty Wykonawcy są nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.
6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną przydatność
z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym
czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane inspektorowi
na każde żądanie.
6.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokona zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po
drugim bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz
inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie
- datę przejęcia placu budowy
- datę rozpoczęcia robót
- uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonogramów robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
- uwagi i polecenia inspektora
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania

zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PWZ
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem
kto je prowadził
- inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawione inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje inspektora wpisem do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Księga obmiaru robót ze względu na ryczałtowe rozliczenie robót nie będzie prowadzona.
-

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
- protokół przekazania placu budowy
- harmonogram budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoły odbioru robót
- protokoły z narad i ustaleń
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów
z demontażu podlegających utylizacji
- korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawione na życzenie
Inwestora.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ze względu na ryczałtowe rozliczenie robót obmiar robót nie będzie prowadzony

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów
Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez inspektora:
- odbiorowi robót zanikających
- odbiorowi częściowemu, elementów robót
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie inspektora.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie inspektora.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt 8.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego
w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z PB, PBZ, PWZ i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB, PBZ, PWZ lub ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa

osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru ostatecznego.
8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny
zwierający:
-

PW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
obmiar robót
dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)
wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)
atesty jakościowe wbudowanych materiałów
dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń
sprawozdania techniczne z prób ruchowych
protokoły prób i badań
protokoły odbioru robót zanikających
rozliczenie z demontażu
wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi
wykaz przekazywanych kluczy
oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy według 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 Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę
do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest ryczałtowa cena na podstawie umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2003r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.)
10.2. – Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121,
poz. 1137 i 1138)
10.3. – Ustawa z dnia 27 marca 2003r O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717)
10.4. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r tekst jednolity)

10.5 –
10.6 –

Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995r
ze zm.)
Rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowiązku
stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209)

E.02 DEMONTAŻE INSTALACJI I UTYLIZACJA ODPADÓW
CPV 45100000-8, 45110000-1, 45111300-1
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru
robót demontażowych istniejących instalacji elektrycznych, koniecznych do wykonania
nowych instalacji w związku z realizacja inwestycji określonej w rozdziale E.01.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- demontaże instalacji elektrycznych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST E.01.
2.

MATERIAŁY

Nie dotyczy
3.

SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST E.01 Wymagania ogólne.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny. Na zewnątrz transport samochodem
do wywozu złomu stalowego i gruzu.
5. WYKONANIE ROBÓT - ELEMENTY PODSTAWOWE

Ogólne warunki wykonania podano w części ogólnej ST E.01.
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy
Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace demontażowe instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej.
5.2. Prace demontażowe
Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z inspektorem nadzoru sposób wykonania robót,
zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót i zabezpieczenia stanowiska pracy
po wykonaniu robót.
Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo konstrukcji
budynku, jak i osób wykonujących prace demontażowe. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić
czy w demontowanych elementach nie znajdują się czynne instalacje. Zdemontowane
materiały należy wynieść z budynku i wywieźć na złomowisko. Gruz z pomieszczeń wywieźć
taczkami do kontenera przed budynkiem i dalej wywieźć na wysypisko gruzu,
a zdemontowane materiały elektryczne zutylizować.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST E.01.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST E.01.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST E.01.
9. ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST E.01.00.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107 z 1998r, poz. 679)
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – część V
 Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki, Dz.U. Nr 75 z 2002r
 PN – IEC 60364 – Instalacje elektryczne
 PN – EN 12464-1 – Światło i oświetlenie – oświetlenie w miejscu pracy
 PN – 92/E – 08106 – Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy – KOD IP
 PN – 58/E – 08501 – Urządzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze
 Przepisy BHP przy wykonywaniu prac elektrycznych

E.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV: 45310000-3
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacji elektrycznych, w tym przebudowy tablic elektrycznych oraz instalacji obwodów
elektrycznych wewnętrznych w związku z realizacją inwestycji określonej
w rozdziale ST E.01.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych montaż tablic oraz obwodów
elektrycznych:
a) Rozdzielnie i w.l.z.
Kod CPV: 45314300-4; 45314310-7; 45317300-5
b) Instalacje elektryczne
Kod CPV: 45311000-0; 45311100-1; 45311200-2; 45315000-8
c) Instalacja SAP
Kod CPV: 45312000-7
d) Instalacje telefoniczne
Kop CPV: 45314100-2; 45314200-3
e) Instalacje logiczne
Kod CPV: 45314320-0; 45317300-5
f) Instalacje RTV i SAT
Kod CPV: 45315000-8; 45312300-0
g) Instalacje zabezpieczeń pokoi hotelowych
Kod CPV: 45316200-7
h) Instalacje odgromowe i połączeń wyrównawczych
Kod CPV: 45312310-3; 45312311-0; 45317000-2
i) Oświetlenie zewnętrzne, zasilanie szlabanów
Kod CPV: 45316100-6; 45262212-0; 45314310-7
j) Instalacje oddymiania
Kod CPV: 45312000-7
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowania stanowisk roboczych oraz innych urządzeń
pomocniczych służących do wykonania robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST E.01.00.00.
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących
materiałów:
- gniazdo czujki
- czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- czujka dymu
- czujki ruchu 360
- czujki ruchu 180
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- moduł sterująco-monitorujący EWS
- zasilacz 230/24DC
- kabel krosowy kat. 6 dł. 1 m
- kabel krosowy kat. 6 dł. 1,5 m
- kabel krosowy kat. 6 dł. 2,0 m
- uchwyty masztu
- antena A-0710
- antena A-1911
- monitor
- karty zbliżeniowe
- S301 C6
- S301 B6
- centralka CKD
- akumulator 1,3 Ah
- ręczny przycisk oddymiania
- siłownik
- przycisk przewietrzania
- czujka pożarowa
- gniazdo czujki
- puszka PIP 2A
- program recepcyjny
- pręty DFeZn 8
- bednarka FeZn 25 x 4
- bednarka FeZn 30 x 3
- bednarka FeZn 40 x 5
- antena A9605
- kabel YKY 5 x 3,5
- przewody YDY 5 x 10
- przewody YDY 5 x 6
- kabel YKY 5 x 2,5
- kabel YKY 3 x 2,5
- kabel YKY 5 x 16
- kabel YKY 5 x 120
- folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grubo. Powyżej 0,4 – 0,6 mm gat. I/II
- piasek do betonów zwykłych

-

rury DVK 75
rury SRS 75
szafa krosownicza SK z wyposażeniem (42U)
KRONE BOX 30par
rozdzielnia T3 z wyposażeniem
rozdzielnia T4 z wyposażeniem
rozdzielnia T6 z wyposażeniem
rozdzielnia T1 z wyposażeniem
rozdzielnia T2 z wyposażeniem
rozdzielnia T7/B z wyposażeniem
rozdzielnia T6/B z wyposażeniem
rozdzielnia T4/B z wyposażeniem
rozdzielnia T5/B z wyposażeniem
wymiana WLZ (rozdzielnice T5, T7)
sekcja pożarowa w rozdzielnicach TGII/B i RB
płyty ognioodporne do EI120 (obudowa istniejących rozdzielnic TGII/B i RB)
rozłącznik bezpiecznikowy RBK1 (w istniejącej rozdzielnicy kuchni)
wyłącznik mocy LN 160A z wyzwalaczem wzrostowym (w istniejącej rozdzielnicy
kuchni)
wyłącznik mocy LN 100A z wyzwalaczem wzrostowym (zabudowa w istniejącej
TGI/B)
wyłącznik konserwacyjny
wyłącznik p.poż.
wyłącznik szybki serii S300
wyłącznik różniocowoprądowy serii P300
multiswich MSV 932 R70B82
odgałęźnik SS915 R70525
wzmacniacz S.A.-91 R70901
wzmacniacz WWK 982
kontener A9891 z zez.
czytnik kart
oprzewodowanie systemu
oprawa ONGROUND 314 STE MEDI 70W G12 WGR
słupek oświetleniowy ONGROUND 3-900 GRY 26W G24DLLB
zamek na kartę zbliżeniową
wyłącznik NH-160A
oprawa NOVA LED 60W
oprawy A
oprawy B
oprawy C
oprawy F
oprawy H
oprawy I
oprawy K
oprawy Ł
oprawy R
oprawy T
oprawy EW1
oprawy EW2
oprawy AW1

-

oprawy AW2
oprawy AW3
oprawy AW4
uchwyty mocujące anten
łączniki bryzgoszczelne 1-bieg.
łączniki bryzgoszczelne świecznikowe
łączniki bryzgoszczelne schodowe
SM 320
ramka dla osprzętu podtynkowego podwójna
ramka dla osprzętu podtynkowego poczwórna
łączniki instalacyjne świecznikowe
łączniki instalacyjne 1-bieg.
łączniki instalacyjne krzyżowe
łączniki instalacyjne schodowe
gniazda 2P + Z 10/16A
gniazda 2P + Z 10/16A DATA
gniazda bryzgoszczelne 3-bieg. 32A/Z
gniazda metalowe 63A 3-biegunowe
gniazda bryzgoszczelne 2P + Z 10/16A
gniazda bryzgoszczelne 3-bieg. 16A/Z
gniazdo wt RTV-SAT
gniazdo telefoniczne RJ-12 pojedyncze wt
kabel krosowy 6 dł. 0,5 m
gniado komputerowe RJ-45 wt kat. 6
puszki n/t-w/t jednokrotne PK 60
puszki rozgałęźne
rury RVS 18
rury RKLG 21
rury RVS 28
rury ochronne DVK 110
wsporniki dachowe
wsporniki ścienne
złącza uniwersalne
złącza ZK
groty do uziemień prętowych fi 17,2 mm
głowice do uziemień prętowych fi 17,2 mm
system uzimień prętowych fi 17,2 mm
maszt RTV rs 29, h=3m
iglice h=3m
tabliczka bezpiecznikowa słupowa
uchwyty
końcówka kablowa na żyłach Cu K 10 mm2
końcówka kablowa na żyłach Cu K 16 mm2
końcówka kablowa na żyłach Cu K 35 mm2
końcówka kablowa na żyłach Cu K 120 mm2
opaski kablowe OKi
przewody YDY 3 x 1,5
przewody YDY 4 x 1,5
przewody YDY 3 x 2,5
przewody LICY 2 x 1

-

przewody YKSLYekw 3 x 1,5
przewody YDY 5 x 1,5
przewody YDY 5 x 2,5
przewody HDGs 3 x 1,5
przewody YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8
przewody HDGs 3 x 2,5
przewody YTKSY 3 x 2 x 0,5
przewody UTP 4 x 2 x 0,5 kat. 6
przewody E1015
przewody YDY 3 x 2,5
przewody YnTKSY 3 x 2 x 0,8
przewody YDY 4 x 0,8
przewody YDY 5 x 4
przewody LY 6mm2
antena A98257
słupy h=5m
słupki oznaczeniowe typu SO 115 x 20 x 5 cm
antena A0221
kołki kotwiące
korytko „BAKS” KPR 100H60
wspornik korytka kablowego
kołki rozporowe plastikowe
materiały pomocnicze
siłowniki 24V, max 5A (klap oddymiających - wg standardów w branży
architektonicznej)

Możliwe jest zastosowanie zamienników w/w materiałów posiadających niezbędne
dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w budownictwie oraz spełniające wymogi PN.
3. SPRZĘT
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST E.01.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych
przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
 Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią
Sprzęt stosowany do robót instalacji elektrycznych powinien być sprawny i zaakceptowany
przez służby techniczne Inwestora.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transport materiałów elektrycznych musi odbywać się samochodami o odpowiednich
rozmiarach w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Cięższe materiały należy przewozić na podłodze pojazdu zwracając uwagę aby
nie przemieszczały się w czasie jazdy. Materiały podatne na uszkodzenia należy przewozić
w opakowaniach fabrycznych. Przewóz powinien odbywać się krytymi środkami transportu
w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych
o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie mniejszej niż 0C.
Przechowywane materiały należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach, tak długo jak to
będzie możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne
działające korodująco. Materiały z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od

urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić
swobodny dostęp do wszystkich materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części ogólnej niniejszej
specyfikacji ST E.01.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych.
5.1. Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robót objętych SST przedstawiono w pkt. 1.3. Roboty powinny być
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ze szczegółowymi wymaganiami
technicznymi podanymi w instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiałów
i urządzeń instalacyjnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ST E.01.
Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:
 Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta
 Kontrolę wytrasowania miejsc montażu
 Kontrola montażu urządzeń
 Kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST E.01.
Ze względu na ryczałtowe rozliczenie robót obmiar robót nie będzie prowadzony.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ST E.01.
Zasady odbioru robót określi umowa.
9. ROLICZENIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST E.01.
Zasady płatności za wykonanie robót określi umowa.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania robót określają:
PN-IEC60364-1
Instalacje elektryczne,
podstawowe

zakres,

przedmiot

i

wymagania

PN-IEC60364-3
PN-IEC60364-4-41 PN-IEC60364-4-42,43PN-IEC60364-4-45÷47PN-IEC60364-5-51 PN-IEC60364-5-53 PN-IEC60364-5-54 PN-IEC60364-5-56 PN-IEC60364-6-61 PN-IEC60364-4-443 PN-IEC60364-4-473 PN-IEC60364-4-482 PN-IEC60364-5-537 PN-IEC60364-6-61 PN-EN12464-1
PN-86/E-05003-01
PN-IEC61024-1

-

PN-IEC61212-1

-

PN-76/E-05125

-

PN-92/E-08106
PN – 92/E – 01200
PN – 78/E – 01245

-

PN – 90/E – 05024 PN – 89/E – 05027 PN – 89/E – 05028 PN – 88/E – 08501 PN – 92/N – 01256/01 PN – 92/N – 01256/02 PN – 92/N – 01256/03 -

Instalacje elektryczne, ustalenia ogólnych charakterystyk
Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
Aparatura łączeniowa i sterownicza
Uziemienia i przewody ochronne
Instalacje bezpieczeństwa
Sprawdzenie odbiorcze
Ochrona przed przepięciami
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
Ochrona przeciwpożarowa
Aparatura łączeniowa i sterownicza
Sprawdzenie odbiorcze
Światło i oświetlenie – oświetlenie w miejscu pracy – część 1
Praca wewnątrz budynków
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogólne
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP
Symbole graficzne stosowane w schematach
Rysunek techniczny elektryczny.
Ogólne wytyczne wykonywania schematów
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami
lub cyframi
Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych
Barwy wskaźników świetlnych i przycisków
Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych (aktualnie obowiązujące).
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elektrycznych.
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta zastosowanych materiałów.

