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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną wykonywaną w 
Przedszkolu nr 20 w Piotrkowie Trybunalskim 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót 

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczna  

1.4 Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują   wszystkie   czynności 
umoŜliwiające   i   mające   na   celu   wykonanie   instalacji   elektrycznych 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych 
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w 
dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów 
(typów) urządzeń i osprzętu niŜ wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych z Inwestorem. 

2. MATERIAŁY  

2.1 Materiały podstawowe  

Wszystkie materiały podstawowe zostały wyszczególnione w zestawieniu 
materiałów projektu. 

2.2 Odbiór materiałów na budowie  

> Materiały takie jak tablice  obiektowe,   kable,   oprawy  oświetleniowe, 
przewody, łączniki, gniazda,  naleŜy dostarczać na  budowę wraz ze 
świadectwami   jakości,   kartami   gwarancyjnymi,   protokołami   odbioru 
technicznego. 

> Dostarczone   na   miejsce   budowy   materiały   naleŜy   sprawdzić   pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

> W   przypadku   stwierdzenia  wad   lub   nasuwających   się   wątpliwości 
mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed 
ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny 
robót. 



 - 3 - 

2.3 Składowanie materiałów na budowie  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego. Materiały, aparaty i urządzenia elektryczne naleŜy 
przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 

3.   WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty instalacyjne. 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

3.1.1 Prowadzenie robót  

Prowadzenie robót w remontowanym i modernizowanym budynku 
wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach 
(normach) obowiązujących w zakresie w/w obiektów oraz uzgodnień 
wykonania robót z jednostkami nadzorującymi dane obiekty. 

3.1.2 Odbiór placu budowy  

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien 
zapoznać się z obiektem, w którym będą prowadzone roboty. 

Odbiór placu budowy przez wykonawcę od zleceniodawcy powinien 
być  dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron 
i udokumentowany spisaniem protokołu. 

3.1.3 Koordynacja robót elektrycznych z innymi robo tami  

Koordynacja robót budowlano-montaŜowych poszczególnych 
rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu budowy. 
Koordynacją naleŜy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy 
harmonogram robót elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane 
związane z robotami elektrycznymi, uwzględniając przy tym etapowy 
charakter budowy. 
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3.1.4 Materiały  

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń 
elektrycznych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się 
świadectw jakości, np. aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp. naleŜy 
dostarczać ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 
odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). 

3.1.5 Sprzęt  

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy 
robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym 
wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany uŜywane na budowie 
powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom 
o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie 
waŜne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

3.1.6 Transport  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń 
itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. 

W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty 
w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 
aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych naleŜy przestrzegać zaleceń 
wytwórców. 

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów 
bezpośrednio przed montaŜem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
z magazynu budowy. 

3.2 Monta Ŝ   pojedynczych   urz ądzeń,   odbiorników,   tablic   i   urz ądzeń 
sterowniczych na napi ęcie do 1 kV  

Aparaty, tablice i urządzenia sterownicze naleŜy mocować zgodnie 
ze wskazaniami podanymi w instrukcji montaŜowej wytwórcy uwzględniając 
następujące warunki: 
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> jeŜeli urządzenie jest mocowane na konstrukcji, naleŜy ją uprzednio 
umocować zgodnie z projektem, jeŜeli mocowanie tej konstrukcji nie 
zostało wykonane przy robotach budowlanych, 

> konstrukcją   wymienioną w   pkt.   jw.   naleŜy   mocować   do   podłoŜa 
w zaleŜności od jej rodzaju za pomocą wbetonowanych kotew,' kołków 
rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego 
celu elementów konstrukcyjnych, 

> tablice naleŜy mocować śrubami lub wkrętami do stalowych konstrukcji, 
natomiast do podłoŜa (ściana, strop) na kołkach kotwiących rozporowych 
lub wbetonowanych kotwach. Śruby naleŜy umieszczać we wszystkich 
otworach urządzenia słuŜących do ich mocowania. 

> aparaty w tablicach naleŜy mocować przez mocowanie zatrzaskowe 
na prefabrykowanych listwach montaŜowych. 

Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 
wsporczych dostarczanych oddzielnie naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa 
w sposób podany w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczane na miejsce montaŜu wraz 
z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą naleŜy wstawić w przygotowane 
otwory i zalać betonem. Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej naleŜy 
przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłoŜu. 

Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 
> zainstalować   aparaty   zdjęte   na   czas   transportu    i   dostarczone 

w oddzielnych opakowaniach 
> dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach 

elektrycznych i mechanicznych, 
> załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu 
> podłączyć obwody zewnętrzne 
> podłączyć przewody ochronne. 

3.3 MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane 
do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, 
w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

3.4 Układanie instalacji  

3.4.1 Trasowanie  

Trasy instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie 
z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, 
prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wymagane 
jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

3.4.2 Prowadzenie przewodów  
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Całą instalację naleŜy wykonać za pomocą przewodów typu DY oraz 
LY o średnicach zgodnie ze schematami ideowymi. Przewody naleŜy układać 
w rurkach giętkich typu RVKL o średnicach zgodnie ze schematami 
ideowymi. Rurki naleŜy układać w bruzdach, o szerokości i głębokości 
dostosowanej do średnicy rurki. Rurki naleŜy mocować do podłoŜa 
(np. zaprawą gipsową) przed wciąganiem przewodów. Końce rur wchodzące 
do puszek naleŜy wcisnąć w otwory boczne puszek. Przewody naleŜy 
wprowadzać po ułoŜeniu rur instalacyjnych na ścianach. Zabronione jest 
wciąganie przewodów do rur przed ułoŜeniem ich na ścianie. Przed 
tynkowaniem końce przewodów naleŜy zwinąć w luźny krąŜek i włoŜyć 
do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć 
je przed zatynkowaniem. 

Instalacje naleŜy wyprowadzić od góry rozdzielni (tablic), 
wyprowadzając je bezpośrednio do rurek instalacyjnych. Instalację naleŜy 
wykonać wyłącznie przewodami miedzianymi. 

Przed przystąpieniem do prac elektromontaŜowych sprawdzić 
prawidłowość mocowania i ustawienia tablic, skrzynek i puszek. 

Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, skrzynki) 
naleŜy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montaŜowej 
wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 

> w miejscach naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 
doprowadzane muszą być chronione, 

> przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed 
mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez załoŜenie tulejek 
izolacyjnych, 

> przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić napręŜeń, 
a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niŜ 
przewody robocze, 

> zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno 
usuwać tylko z tych części przewodu, które po podłączeniu będą 
niedostępne. 

3.4.3  Kucie bruzd  

Bruzdy naleŜy dostosować do średnicy rury, w której prowadzone 
są przewody. Przy układaniu dwóch lub więcej rur w jednej bruździe, 
szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie 
mniej niŜ 5mm. Rury naleŜy układać jednowarstwowo. Zabrania się kucia 
bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. Przy przejściach z jednej ściany na drugą lub ze ściany 
na strop, cała rura powinna być pokryta tynkiem. 

3.4.4 Przył ączanie przewodów  

Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny 
być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób 
pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone 
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przed osłabieniem siły docisku i korozją. Ponadto naleŜy spełnić następujące 
wymagania: 

> Ŝyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości 
niezbędnej dla prawidłowego połączenia z zaciskiem, 

> koniec Ŝyły wielodrutowej naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością 
oddzielenia się poszczególnych drutów lub skrętek np.  przez 
końcówkę lub zaprasowaną tulejkę (dopuszcza się zakończenia 
z dobrze ocynowanym końcem w przypadku przewodów z Ŝyłami 
Cu), 

> długość Ŝył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna 
umoŜliwiać przyłączenie ich do dowolnego zacisku. 

> końce  Ŝył  przewodów wprowadzonych  do  odbiornika,  a  nie 
wykorzystanych, naleŜy izolować i unieruchomić, 

> na Ŝyły naleŜy załoŜyć oznaczniki z materiału izolacyjnego, 
> Ŝyły ochronne powinny być oznaczone zgodnie z Polską Normą. 

3.4.5  Przejścia przez ściany i stropy  

Przejścia   przez  ściany  i   stropy  powinny  spełniać  następujące 
wymagania: 

> wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany 
i stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami, 

> przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych 
> obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą 

być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 
uszkodzeniami. 

Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi 
naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, itp. 

3.4.6  Podejścia instalacji do urz ądzeń 

Podejścia instalacji elektrycznych do urządzeń naleŜy wykonywać 
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

3.5 Monta Ŝ sprzętu, osprz ętu i opraw o świetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu 
i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłoŜu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone 
do podłoŜa za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach naleŜy 
mocować przez wkręcenie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie 
dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umoŜliwiać ruch 
wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć 
z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 
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3.6 Łączenie przewodów  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy 
dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. 

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie 
na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało 
opracowane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub 
nadzorującym prace. 

Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone 
na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączyć 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone 
za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami 
powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w 
sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu 
powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moŜe powodować 
uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces 
czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się 
zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

3.7 MontaŜ sztucznych zwodów odgromowych na budynku  

3.7.1 Zwody poziome i pionowe  

Instalację odgromową na obiekcie naleŜy wykonać, jako zwody 
poziome niskie drutem stalowym ocynkowanym śr. 8 mm. Zwody poziome  
łączyć z przewodami odprowadzającymi za pomocą złączy . Na dachu 
wykonać dodatkowe zwody pionowe (drut Fe/Zn <)>8) nad kominami i innymi 
częściami wystającymi poza obrys dachu. Minimalna długość zwodów 
pionowych - 1m. Dodatkowe zwody pionowe połączyć z siatką zwodów 
niskich. 

3.7.2 Przewody odprowadzaj ące 

Przewody odprowadzające (drut Fe/Zn <j)8) powinny być układane 
na elewacji budynku. Przewody odprowadzające mocować na ścianie max. 
co 1m. Dopuszcza się przewody napręŜane. 

Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej 
trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia 
przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi naleŜy wykonać przy 
pomocy złączy probierczych. 
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3.7.3 Przewody uziemiaj ące 

Przewód uziemiający naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi zasłaniając do wys. 1,5 m, a ponadto zabezpieczyć 
przed korozją na wysokość 30 cm nad i 20 cm pod ziemią, przez pokrycie 
masą asfaltową. 

3.7.4  Uziomy  

Uziom sztuczny naleŜy wykonywać jako uziom otokowy 
wykonany z taśmy stalowej Fe/Zn 30 x 4 ułoŜony na głębokości 0,6 m i 
w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od budynku. Nowy uziom połączyć z 
istniejącymi uziomami istniejących budynków. 

Uziomu nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami 
nieprzewodzącymi. Do uziomu naleŜy połączyć wszystkie pobliskie 
podziemne urządzenia metalowe. ZałoŜeniem jest wykorzystanie uziomu 
istniejącego po sprawdzeniu jego ciągłości i oporności uziomów. 

3.8 Próby monta Ŝowe  

Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe 
obejmujące badania i pomiary. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 
> pomiar rezystancji izolacji instalacji, który naleŜy wykonać dla 

kaŜdego 
obwodu oddzielnie od strony zasilania, 

> pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
> pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
> pomiary rezystancji uziemień 

4. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z 
normami i przepisami. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinno podlegać: 

> zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
> właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 
> załączanie punktów świetlnych zgodnie z załoŜonym programem, 
> wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów 

skuteczności 
ochrony przeciwporaŜeniowej z przekazaniem wyników do protokołu 
odbioru. 

5. ODBIÓR ROBÓT  

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 
> odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
> odbiorowi częściowemu, 
> odbiorowi wstępnemu, 
> odbiorowi końcowemu. 
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5.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

5.2 Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
wstępnym robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inwestor. 

5.3 Odbiór wst ępny robót  

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 5.4. 

Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora 
w obecności Wykonawcy. Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową! specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru wstępnego. 

5.4 Dokumenty do odbioru wst ępnego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest 
protokół odbioru wstępnego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 
inwestora. Do odbioru wstępnego wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
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> dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

> specyfikacje   techniczne   (podstawowe   z   kontraktu   i   ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 

> ustalenia technologiczne, 
> dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia, 
> dziennik budowy, 
> oświadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, 
> rejestry obmiarów (oryginały), 
> wyniki    pomiarów    kontrolnych,    prób    oraz    badań    i    oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, 
> deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z specyfikacjami technicznymi, 
> opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, 

> rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

> geodezyjną inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia 
terenu, 

> kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 

> instrukcje eksploatacyjne, 
> protokoły sprawdzeń i odbiorów instalacji i urządzeń sieci zewnętrznych 

elektroenergetycznych wraz z układami pomiarowymi, 
> protokoły   sprawdzeń   i   odbiorów   przewodów   wentylacyjnych   oraz 

skuteczności wentylacji mechanicznej. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja, 
w porozumieniu z wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
5.5 Odbiór ko ńcowy  

Odbiór końcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym 
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i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy - pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 5.3. „Odbiór wstępny robot" 

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

[I] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
[2]    PN-87/E-90056.  Przewody elektroenergetyczne ogólnego  przeznaczenia 

do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. [3]    
PN-87/E-90054.  Przewody elektroenergetyczne ogólnego  przeznaczenia 

do układania na stałe. Przewody jedno Ŝyłowe o izolacji polwinitowej. [4]    
PN-76/E-90301.   Kable   elektroenergetyczne   i   sygnalizacyjne   o   izolacji 

z   tworzyw   termoplastycznych    i    powłoce   polwinitowej    na   napięcie 
znamionowe 0.6/1 kV. [5]    PN-76/E-05125.    Elektroenergetyczne    i    

sygnalizacyjne   linie    kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

[6]    PN-84/E-02033. Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. [7]    PN-IEC 
61024. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. [8]    PN-IEC 60364 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych [9]    N SEP-002  Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych.  Instalacje 

elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. [10] Ustawa z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, 

póz. 414) z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., 
póz. 1126) 

[II] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr. 10 z 1995 r. póz. 48) 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. póz. 690) ( wraz z późniejszymi 
zmianami) 

[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjne -
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. Nr. 25 z 1995 r. póz. 133) 

[14] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych i rozbiórkowych. (Dz. U. Nr 
13 z 1972 r.) 

[15] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych -
Instalacje elektryczne 

Uwaga:  
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny być 
wykonywane zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich 
realizacji. 


