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I.         OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Nazwa inwestycji:     REMONT POMIESZCZEŃ STAROSTWA 

Lokalizacja: RYBNIK, UL. 3 MAJA 31 

Rodzaj inwestycji:  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, INSTALACYJNE 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający:   STAROSTWO POWIATOWE W RYBNIKU 

                                      Ul. 3 Maja 31 

1.2.2. Wykonawca:    po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Roboty budowlane związane z budową obiektu sali gimnastycznej obejmują: 
roboty malarskie 
roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

l .4.   Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

l.4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
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specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
WYKONAWCA PROJEKTU: B.U.P. „INFO-PROJEKT”  
                                           ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie 
                                           tel. stac.      032 4149918 fax. 032 4187324 
                                           tel. kom.       0604149000 
                                           e-mail:            604149000@eranet.pl 

         Dokumentację opracowano w 2005 roku, w trakcie realizacji projektant 
         sprawować będzie nadzór autorski, kierownik zespołu: inż. bud. Krzysztof Linek  
         dokumentacja opracowana w systemie firmy:  AutoCad2007 DYBY7 ESOP 4.0 
                                                                              Architektural Deskop2007 
                                                                              ROBOT Millenium V20, NORMAPro 
                                                                              Rcad Stal v7, Rcad żelbet v7 
                                                                       

 
 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 
 

• ogólna specyfikacja techniczna 
• szczegółowe specyfikacje techniczne 
     1.   Roboty ogólnobudowlane - SST-1  

 

• roboty wykończeniowe  
2.   instalacja elektryczne - SST-2 
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1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z specyfikacjami 
technicznymi, przedmiarem robót i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.  
 
1.4.4. Dokumentacja   Projektowa,   Specyfikacja   Techniczna   oraz   dodatkowe   
dokumenty przekazane   przez   Zamawiającego   Wykonawcy   stanowią  część   zlecenia,   a   
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych (dokumentacji), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 
1.5   Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
1.5.1. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
1.5.2.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.3. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych  polegających  na odtworzeniu stanu  pierwotnego,  a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
1.5.4. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.5.  certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez 
notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania 
są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
1.5.6. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 

1.5.7. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu   zamówienia   na  wykonanie   robót   budowlanych,   dla   których  jest  wymagane 
pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z:  projektu budowlanego,  projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.5.8. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się 
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej i innych dokumentów. 
1.5.9.  aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.10. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie   zgodności,   wytworzony   w   celu   wbudowania,   wmontowania,   zainstalowania   lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.5.11. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 
zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami,   stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu   robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.5.12. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę 
posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
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inwestora - Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i  ilości 
wykonanych  robót,  bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
1.5.13.  kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 
Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
1.5.14.  rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną 
przez ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
1.5.15.  materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
1.5.16. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.17. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 
przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
1.5.18. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę   odbioru   robót   ulegających   zakryciu   i   zanikających,   a   także   dokonywanie   prób 
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako „odbiór końcowy". 
1.5.19. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności,   zwanych  też „odbiorem   końcowym",   polegającym   na  protokolarnym   przyjęciu 
(odbiorze)  od wykonawcy gotowego  obiektu  budowlanego  przez osobę  lub  grupę osób 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale 
nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu   przez   kierownika   budowy   faktu   zakończenia   robót   budowlanych,   łącznie 
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu   budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako  plac  budowy,   oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji 
powykonawczej. 
1.5.20. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.5.21. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem    podstaw   ustalających   szczegółowy   opis,    oraz   wskazanie   szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.5.22. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem  ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
1.5.23. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie   kodów   CPV   do   określenia   przedmiotu   zamówienia   przez   zamawiającego 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
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CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.5.24. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
zamawiającego,   upoważnioną do nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
ST      -         ogólna specyfikacja techniczna  
SST   -         szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU   -         zarządzający realizacją umowy 
 
2.   PROWADZENIE ROBÓT 
 
• Ogólne zasady wykonania robót 
 
        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych  i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność  za   dokładne  wytyczenie  w  planie   i  wyznaczenie 
wysokości   wszystkich   elementów   robót   zgodnie   z   wymiarami   i   rzędnymi   określonymi 
w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa   jakiegokolwiek    błędu    spowodowanego    przez   wykonawcę    w   
wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i  elementów  robót  będą oparte  na wymaganiach  sformułowanych  w  
umowie,   projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania   i   odbioru   robót.   Przy  podejmowaniu   decyzji  
zarządzający  realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
 
2.2 Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt. 
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 

 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 
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obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 
bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego 
ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca   będzie   także   odpowiedzialny   do   czasu   zakończenie   robót   za   
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed   rozpoczęciem   robót wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym Realizacją Umowy. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice 
podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca    jest     odpowiedzialny     za     ochronę     istniejących     instalacji     
naziemnych.  Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
W związku z sąsiedztwem budynku gimnazjum oraz koniecznością prowadzenia robót w 
trakcie zajęć szkolnych, należy plac budowy całkowicie wydzielić ogrodzeniem pełnym. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach i budynku. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w  stanie  gotowości,   zgodnie  z zaleceniami  przepisów  
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
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muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.4   Dokumenty budowy 
 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi 
i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy 
zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane,   oznaczane   i   datowane   przez  zarówno  wykonawcę  jak   i  Zarządzającego 
Realizacją Umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 
• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych; 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
• szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone; 
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inne istotne informacje o postępie robót. 
 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, 
który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
 
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 
2.4.2. Książką obmiaru robót 
Książką obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i 
jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący 
załącznik do umowy. 
 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- Pozwolenie na budowę ; 
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
-      Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 
 -     Protokoły odbioru robót, 
 -     Opinie ekspertów i konsultantów, 
 -      Korespondencja dotycząca budowy. 
 
 
 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5.      Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
-  Rysunki robocze 
-  Dokumentacja powykonawcza 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 
złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu 
i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
 



 11 

3.    ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji   robót   budowlanych   z   dokumentacją   projektową,   specyfikacjami   
technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  
Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
4.    MATERIAŁY 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały 
powinny spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś part i i 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego 
źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
e k s p l o a t a c j ę .  W yko n awc a  b ę d z i e  p o n o s i ł  w s z y s t k i e  k o s z t y  
p o z y s k a n i a  i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 
akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
4.2 Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 
próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę 
do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 
przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca 
ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
• W trakcie  badania,  Zarządzającemu  realizacją umowy będzie zapewnione  niezbędne 
wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 

• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

 
4.3.     Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każdą partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 
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może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Produkty    przemysłowe    muszą   posiadać   atesty   wydane    przez    producenta,    poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy 
w dowolnym   czasie.   W   przypadku,   gdy   zostanie   stwierdzona   niezgodność   
właściwości przewidzianych    do    użycia    materiałów   z   wymaganiami   zawartymi   w   
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
4.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,   żeby  materiały  składowane   na   budowie,   były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, ąż do 
chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne 
niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy na 2 tygodnie 
przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może 
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
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wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
6. TRANSPORT 
Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu   drogowego,   szczególnie   w   odniesieniu   do   dopuszczalnych   obciążeń   na   
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1.   Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót. 
W trakcie realizacji umowy zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.  
 
7.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady 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. 
Zarządzający Realizacją Umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
 
7.3 Badania i pomiary 
Wszystkie   badania   i   pomiary   będą   przeprowadzone   zgodnie   z   wymaganiami   norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach   technicznych,   stosować   można   wytyczne   krajowe   albo   inne   procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed   przystąpieniem   do  pomiarów  lub   badań,   Wykonawca  powiadomi  Zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją 



 14 

umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem  i  prowadzeniem  badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a 
ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez   wykonawcę,   będzie   oceniać   zgodność   wykonanych   robót   i   
użytych   materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie   zgodności   materiałów   i    robót   z   projektem   
wykonawczym    i    Szczegółowymi Specyfikacjami   Technicznymi.   W   takim    przypadku   
całkowite   koszty   powtórnych    lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez Wykonawcę. 
 
7.4. Certyfikaty i deklaracje 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) Posiadają certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,   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 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
     Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
     SST. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98). 

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

 
8. OBMIARY ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją 
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar  
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  wykonania  
wszystkich   robót.    
Błędne   dane  zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
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(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 
8.2 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania miesięcznych płatności  na rzecz Wykonawcy,   lub w innym  czasie, 
określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami Stwor 
oraz dokumentacją projektową.  Wszystkie   najważniejsze   przepisy   i   normy   dotyczące   
danego   asortymentu   robót   są wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
 
10.2. Przepisy prawne 

• Ustawa  Prawo budowlane z dnia 7  lipca  1994 r.  (Dz.   U.   1994 nr 89 poz.  414) 
z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa  o  dostępie  do   informacji  o  środowisku   i jego  ochronie  oraz o  ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

       
      Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zarządzającego realizacją 
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 
 
UWAGA: 
W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum 
Publicznym nr 2 w Czerwionce - Leszczynach, w skład której wchodzi projekt budowlano- 
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych, przedmiary 
robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, 
technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia 
parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte 
w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
SST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

SST-1.1. Roboty wykończeniowe 

Kod CPV 45432000-4 

1.1. Przed miot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach 
remontu  pomieszczeń  budynku .  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 
• robót malarskich 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza    specyfikacja    obejmuje    całość    robót    związanych    z   wykonaniem    robót 

wykończeniowych. 
• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych   robót  oraz  zgodność 

z  umową,   projektem  wykonawczym,   pozostałymi   SST   i   poleceniami  Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru) 

• Wprowadzenie   jakichkolwiek   odstępstw   od   tych    dokumentów   wymaga   akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2.   MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 

2.2. Materiały do robót wykończeniowych 
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 2.2.1   Roboty malarskie 

• Dobór materiałów, ich cechy określa się w projekcie wykonawczym. 
• W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne. 
• Gips szpachlowy - gładź gipsowa. 
• Malowanie ścian i sufitów - farby emulsyjne lub akrylowe 
• Malowanie elementów metalowych - farby olejne do metalu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• Rodzaje  sprzętu   używanego  do  robót wykończeniowych   pozostawia  się  do  uznania 
Wykonawcy. 

• Jakikolwiek  sprzęt,   maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań 
jakościowych   robót   i   przepisów   BHP   zostanie   przez  ZRU   zdyskwalifikowany   i   nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne 
warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 
zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne" oraz 
instrukcjami montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także 
poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 

5.3.1. Roboty malarskie 

• W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą: 
- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
• wykonanie niezbędnych rusztowań 

przygotowanie podłoża 
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• wykonanie gładzi gipsowej 
przygotowanie farb 

• dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
przestawienie i usunięcie rusztowań 

 

• Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących 
(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a także na 
reemulgację. 

• Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania robót wykończeniowych 

6.2.1. Roboty malarskie 
• Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania 

w następujących terminach: 
- powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych 
oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 

• Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż 
+ 5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%, oraz podczas pogody 
bezdeszczowej. 

• Sprawdzenie    wyglądu    zewnętrznego    powłok    malarskich    polega    na    stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,  pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem  polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany 
na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

• Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w 
przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na 
wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

• Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona - przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie 
jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 

• Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane poprzez badanie przyczepności 
powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonywać przez 
próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu około 20 
mm) powłoki od podłoża. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. 
Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady 
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farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy 
albo zmiany w barwie lub w połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy 
powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych 
dopuszcza  się  nieznaczne  powiększenie  połysku w  miejscu  badania w stosunku  do 
powierzchni niezmywanej. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne 
silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) 
a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla.  Powłoka jest 
odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową 
barwę.    Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części 
zmywanej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót, 1mb oraz szt. elementu 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    projektową,    ST 
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 
5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
  ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności    

       lub  niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone      
       wymagane  atesty i certyfikaty materiałowe 

8.4. Podstawa płatności 

 8.4.1   Roboty malarskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

9.1. Normy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chloro kauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

 

SST-1.2. Instalacje elektryczne 

Kod CPV 45311000-0 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Roboty wykończeniowe zaplecza Sali gimnastycznej w Górkach Śląskich. 

1.2. Przedmiot ST. 

  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej w obiektach kubaturowych. 
Specyfikacja nie obejmuje robót elektr. niskoprądowych. 

1.3. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.2 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć iejsce jedynie w przypadku prostych robót 
dla których  istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 
� Układaniem kabli i przewodów elektr, 
� Montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i 

robotami towarzyszącymi dla obiektów kubaturowych 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z : 
� Kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
� Wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża ( kucie bruzd i wnęk, wiercenie 

otworów i przepustów w ścianach i stropach, roboty ślusarsko-spawalnicze , montaż osprzętu instalacyjnego 
itp.) 

� Ułożenie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
� Wykonaniem oznakowania (opisy i tabliczki opisowe) zgodnie z dokum. techn. wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 
� Ułożenie drutu pilotującego w rurach i kanałach ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych 

przewodów , 
� Wykonanie oznakowania zgodnego z zasadami wszystkich kabli i przewodów (adres krosowy, typ kabla, rok 

zabudowy itd.) 
� Przeprowadzenia prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji 

elektrycznej przed oddaniem instalacji do eksploatacji. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

1.6. Dokumentacja robót montażowych. 

 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót (Dz. U. Z 2004 r. Nr. 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75,poz. 664). 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. 
Nr 75,poz. 664). 

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881) , karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikowych i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- Dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07/1994 r. – Dz. U. 
Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 

1.7. Nazwy i kody. 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

45311100-1   Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
45311200-2   Roboty w zakresie opraw elektrycznych. 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji materiałowej dokumentacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem: 
- spełnienia tych samych parametrów i właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania 

wyłącznie po uzyskaniu akceptacji projektanta ). 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod 45000000-7, pkt.2 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń i odbiorników energii elektr. w obiektach budowlanych należy 
stasować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektr. posiadające dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel : 
 
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności, 
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takie jak : zharmonizowane specyfikacje techniczne, 

normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich 
Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla  wyrobu umieszczonego w określonym 

przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych , jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu 
urządzeń elektro-energet. W obiekcie budowlanym. 
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2.2. Rodzaje materiałów. 

Wszystkie  materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach techniczn6ych). 

2.2.1. Kable i przewody. 

Zaleca się aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla danego rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną. 
- materiał żyły przewodzącej – miedź lub aluminium 
- napięcia znamionowe dla linii kablowych 0,6/1,0 kV i przekrojach od 16 mm2 wzwyż 
- napięcia znamionowe dla przewodów instalacyjnych – 0,45/0,75 kV i przekrojach od 1 mm2 do 16 mm2 
- dla przekroju do 10 mm2 można stosować jedynie przewody miedziane , powyżej dopuszcza się stosowanie 

przewodów aluminiowych 

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów. 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – należy stosować przy: 
- podziale budynku na strefy pożarowe 
- przejścia przez ścianki konstrukcji wsporczych 
Drabinki instalacyjne wykonane z taśm perforowanych stalowych ocynkowanych mocowane systemowo lub 
samonośnie stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie i 
prowadzenie kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia. 
Rury instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych powinny spełniać następujące wymagania: 
- odporność na temperaturę w zakresie –5 do 600 C 
- powinny być niepalne i nie rozprzestrzeniające płomienia 
- wytrzymałość elektr. w przypadku rur plastykowych – 2 kV 
- nie powinny wydzielać gazów szkodliwych dla człowieka – stosować rury bezhalogenowe 
- należy dobierać odpowiedni rodzaj rury i jej średnice w zależności od rodzaju ułożenia tj. w tynku, w posadzce, 

na tynku 
- w przypadku możliwych uszkodzeń mechanicznych należy stosować rury sztywne o wytrzymałości 750 N ( 

zgniatanie) i 2 J ( udary). 

2.2.3. Systemy mocujące przewody , kable  i osprzęt. 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe. Uchwyty wykonane z 
tworzyw sztucznych. 

Uchwyty do rur instalacyjnych – dostosowane do rodzaju rury. W przypadku rur stalowych uchwyty powinny być 
metalowe ( obejma osadcza ) 
W przypadku rur plastykowych uchwyty plastykowe. Mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie ( otwarte 
lub zamykane). 
 
Puszki elektroinstalacyjne – służą do montażu gniazd i wyłączników instalacyjnych. Występują jako łączące, 
przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Muszą spełniać warunek wytrzymałości na przebicie min. 2 kV i być wykonane z materiałów spełniających 
wymagania bezpieczeństwa jak w przypadku rur ochronnych. Puszki elektroinstalacyjne powinny być 
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” lub wkrętów. 

2.2.4. Sprzęt instalacyjny. 

� Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji na i podtynkowych i natynkowo-wtynkowych. 
- łączniki p/t powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomocą wkrętów lub 

„pazurków” 
- łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu za 

pomocą wkrętów lub klejenia 
- zasiski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1 – 2,5 mm2 
- Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych i niepodtrzymujących płomienia 
- Napięcie znamionowe – 250 V; 50 Hz 
- Prąd znamionowy – 10 A 
- Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym – IP 2X 
- Stopień ochrony w wykonaniu szczelnym IP 44 
 

2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia. 

- Mocowanie w puszkach analogicznie jak łączniki 
- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 

przystosowane do bezpośredniego instalowania na podłożu za pomocą wkrętów lub klejenia 
- Gniazda 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów w tym PE i N 
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- Zaciski do podłączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju 1,5 – 6 mm 2  
w zależności od prądu znamionowego gniazda. 

- Obudowa gniazd analogicznie jak łączniki 
Podstawowe dane techniczne: 
- napięcie 250V lub 250/400V ; 50 Hz 
- prąd znamionowy: 10, 16 A dla gniazd 1- fazowych 
- prąd znamionowy: 16 – 63 A dla gniazd 3 – fazowych, 
- Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym – IP 2X 
- Stopień ochrony w wykonaniu szczelnym IP 44 

 

2.2.6. Sprzęt oświetleniowy. 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonać zgodnie z projektem który powinien zawierać: 

- dobór opraw i źródeł światła 
- plan rozmieszczenia opraw 
- plan instalacji zasilającej 
- obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia 
- obliczenia spadków napięć i obciążeń 
- zasady konserwacji i eksploatacji 
Wypusty sufitowe i ścienne – minimalny przekrój przewodów 1 mm 2. 
Napięcie izolacji od 750 V w przypadku prowadzenia przewodów w rurach stalowych, w pozostałych 
przypadkach można zastosować przewody o izolacji na napięcie 300 V. 
Oprawy dobrano pod względem dotknięcia części opraw będących pod napięciem oraz przedostaniem się 
ciał stałych i wody do opraw w zależności od miejsca zabudowania oprawy. Najczęściej stosowane oprawy 
to ochrona IP 44 do 65. 

2.2.7. Specyfikacja materiałowa. 

Do dokumentacji dołączono szczegółową specyfikację materiałową w której przedstawiono następujące dane: 

- kod katalogowy aparatu 
- nazwę własną 
- producenta 
- umiejscowienie danego aparatu na rysunku 
- oznaczenie rysunkowe – indywidualne dla każdego aparatu zastosowanego w instalacji. Oznaczenie to 

pozwala na jednoznaczne określenie powyższych parametrów dla każdego aparatu wykluczając 
możliwość pomyłki. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych. 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę pod warunkami: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji materiałów i dokumentacji 
- są właściwie oznakowane i zapakowane 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu, a w przypadku fabrycznie 

przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta i wymaganiami odp. 
Norm. 
Kable przechowywać na bębnach  (ozn. B) lub w postaci krążków ( ozn. K), końce przewodów winny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Pozostały sprzęt i osprzęt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, chronić przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Pomieszczenie magazynowe powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem co ma istotny wpływ na 
parametry elektryczne izolacji. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST kod CPV 45000000-7. 

Prace można wykonywać przy pomocy sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 



 24 

4. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi. 

4.1. Wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów. 

Transport kabli na bębnach z magazynu przyobiektowego może się odbywać przy min. temperaturze – 150 C a 
w przypadku krążków –50 C ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Pozostałe materiały transportować 
w oryginalnych opakowaniach przy zachowaniu ostrożności aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych. 

 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

5.1. Ogólne zasady przedstawiono w ST kod CPV 45000000-7 pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonywanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru 

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych. 

Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii i miejsc montażu osprzętu 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia ścian i stropów, kucie 

wnęk itp. 
- osadzenie kołków, dybli, śrub kotwiących, konsolek, haczyków itp. 
- montaż na gotowym podłożu osprzętu 
- łuki rur sztywnych wykonywać wyłącznie przy użyciu gotowych kolanek – spłaszczenie rury nie może być 

większe niż 15 % wewn. Średnicy 
- puszki powinny być zlicowane z powierzchnią docelowego tynku 
- przed zabudową puszki należy wyciąć odpowiednią ilość otworów dostosowanych średnicą do 

wprowadzanych rur 
- koniec rury powinien wchodzić do puszki na gł. 5 mm 
- wciąganie przewodów do rur powinno się odbywać przy pomocy pilota ( drut o śr. 1 – 1,2 mm). Przewody 

muszą być ułożone swobodnie i nie kogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia 
- oznakowanie zgodnie z wytycznymi dokumentacji lub normą PN-EN 60446:2004 
- roboty ogólnobudowlane – zaprawianie bruzd, naprawa ścian, montaż przykryć kanałów instalacyjnych 
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60363-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az 1 : 2000 
 

5.3. Montaż opraw ośw. i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej. 

  Elementy jak w tyt. montować w końcowej fazie robót aby uniknąć zniszczeń i zabrudzeń. 

Oprawy i inny sprzęt montować do stropów wkrętami z zabezp. antykorozyjnym na kołkach rozporowych 
plastykowych. Przed zamocowaniem opraw sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła 
światła i zapłonniki montować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających zgodnie z projektem. 
Mocowanie puszek i gniazd wtykowych w puszkach powinno wytrzymywać wyciąganie wtyczki i przez to 
gniazda. 
Osprzęt montować w miejscach nie kolidujących z wyposażeniem pomieszczeń. 
Wysokość zabudowania wyłączników klawiszowych w jednym pomieszczeniu powinna być taka sama. 
Styk ochronny w gniazdach wtykowych powinien być usytuowany na górze gniazda, a przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna a neutralny do prawego. 
Przewody ochronne powinny mieć barwę żółto-zieloną. 
Typy opraw i trasy instalacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją. 
 

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych. 

Dla uziemienia urządzeń i   przewodów, na których nie występuje trwale potencjał, należy wykonać instalację 
połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z głównej szyny wyrównawczej, połączeń miejscowych i 
nieuziemionych. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy zawsze w kolorze żółto-
zielonym. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami  
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przewodzącymi innych instalacji. 

Główną szynę wyrównawczą zabudować w najniższej części budynku z którą połączyć rury instalacji wody, 
CO; kanalizacji; itp. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe 
należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji 
piorunochronnej. 
 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST kod CPV 45000000-7 pkt.6 

6.1. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700;1998/Az1:2000. 

6.2. Zakres oględzin częściowych i końcowych polega na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym 
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej 
- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 
- sprawdzenie ciągłości wszystkich przewodów występujących w wykonanej instalacji 
- poprawności wykonania i zabezp. połączeń śrubowych instalacji elektr. potwierdzonych protokołem przez 

wykonawcę montażu 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektr. 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych 
- pomiarach rezystancji izolacji ( konieczne przed podaniem napięcia) 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być < 50 MΩ 
Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być < 20 MΩ. Pomiar należy 
wykonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych prób i badań zgodnie z normą PN-IEC 
60364-6-61:2000. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami. 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały te zostały wbudowane i zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe własnym kosztem i staraniem. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor może uznać wadę za niemajacą zasadniczego wpływu na 
jakość i bezpieczeństwo i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST kod CPV 45000000-7 pkt 7. 

7.1. Szczegółowe zasady przedmiar i obmiaru robót. 

Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające jedn. zawartym w dokumentacji i 
tak: 
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów : szt.; kpl. ;m 
- dla kabli i przewodów : m 
- dla sprzętu łącznikowego : szt. ; kpl 
- dla opraw oświetleniowych : szt.; kpl 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektr.: szt. ; kpl 
- w szczególnych przypadkach można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 

rzeczowe dla odpowiednich robót. 
 
8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających. 

8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny. 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzony jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- przygotowanie podłoża do montażu przewodów, łączników, gniazd, opraw ośw.itd. 
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- instalacja , której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie. 

8.1.2. Odbiór częściowy. 

Należy przeprowadzić badania pomontażowe częściowe robót zanikowych oraz elementów urządzeń które 
ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem – wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych. 

8.1.3. Odbiór końcowy. 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji 
 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia określa norma PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az 1:2000. 
Wyniki badań należy zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 

9. Podstawa rozliczenia robót. 

Ogólne ustalenia dot. podstawy rozliczenia robót podano w ST kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektr. lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne 
uwzględniają również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie na stanowiska materiałów, narzędzi i sprzętu 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających prowadzenie robót na 

wysokości do 4 m 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót wg uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 
demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonania prac na wysokości > 4 m, należy ustalić w formie 
odrębnej jeżeli nie uwzględnia tego wycena kosztorysowa. 
 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1. NORMY. 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia   

                                                    bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 
PN-IEC 60364-5-513:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzeicza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 

 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 
 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy. 

 
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.   Aktualizacja Ap 1: 
2002 

 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych. 

 
PN-IEC 60898:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych. 
 
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznej. 
 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 

 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (KOD IP). 
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PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 
1 : Zasady, wymagania i badania. 

 

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 
podobnego. Część 1 : Wymagania ogólne. 

 

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1 : Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.   

Zmiana A1:2005 (U) i AC:2005 (U). 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowo-prądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku  domowego i podobnego (RCCB). Część 
1 : Postanowienia ogólne. 

 

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowo-prądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku  domowego i podobnego (RCBO). 
Część 1 : Postanowienia ogólne. 

 

PN-EN 04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
prowadzenia pomontażowych badań odbiorczych. Zmiana Az 1:2000. 

PN-E 93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 
do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  Zmiana 
Az 1: 1999. 

  

PN-E 93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 230V i 
prądy do 25 A. Wymagania i badania. 

 

PN-90/E 05029 Kod do oznaczania barw. 

 

10.2. USTAWY. 

 
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (  Dz.U. z 2004 r nr 92, poz. 881 ) 
 
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz 2016 z późń. zmianami ). 
 

10.3. ROZPORZĄDZENIA. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Z 2004 r.  Nr 202 poz.2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75 , poz.664). 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 
2041 ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowania CE  
( Dz. U. Nr 195. Poz. 2011 ). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 1, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D : Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D : Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka . WNT Warszawa 1997 r. 

 

 


