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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie instalacji elektrycznej, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. Instalacja centralnego 
ogrzewania kotłowni gazowej z instalacją gazową i elektryczną oraz wydzielenia pomieszczenia kotłowni w 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym 07-100 Węgrów, ul. Krasińskiego 1 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji elektrycznych pomieszczeń oraz instalacji elektrycznych towarzyszących zgodnie z dokumentacją 
projektową. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

� demontaŜu części istniejącej instalacji w pomieszczeniu kotłowni 
� trasy kablowe ( bruzdy i listwy (korytka) instalacyjne) 
� układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 
� wykonanie rozdzielni TE 
� instalacja zasilająca odbiorniki 
� instalacja oświetleniowa 
� instalacja sterowania – przewód do czujnika temp. zewn. 
� instalacja wyrównawcza 
� pomiary 
� dokumentacja powykonawcza 

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
• montaŜem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem 

podłoŜa i robotami towarzyszącymi 
• kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyŜej prac, 
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoŜa (w szczególności roboty 

murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaŜ elementów osprzętu instalacyjnego itp.),  
• ułoŜeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementów wyznaczonych 

w dokumentacji, 
• ułoŜeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), 

ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i 

przewodów, 
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

montowany element instalacji elektrycznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami i normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo budowlane, 
wymaganiami: 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca 
uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. UWAGA : 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W PROJEKCIE I SPECYFIKACJI 
SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I 
WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH 
ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA (OPARTE NA PRODUKTACH INNYCH 
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: 
─  SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH, 
─  PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY, 
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA), 
─  UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO, 
 
 



2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Kable i przewody 
Zaleca sie, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące moŜna stosować miedz i aluminium, liczba Ŝył: 1, 3, 4, 5. przy czym dla przekroju Ŝył 
do 10 mm2, naleŜy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0, 6/1 kV; 3, 6/6 kV; 6/10 kV; 8, 7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a 
przekroje Ŝył: 16 do 1000 mm2. 
Przewody instalacyjne naleŜy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w 
osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoŜa lub układanych na linkach nośnych, a takŜe natynkowo, 
wtynkowo lub pod tynkiem; ilość Ŝył zaleŜy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleŜności od wymogów, 
przekroje układanych przewodów wynoszą (0,35) 0,4 do 240 mm2 
 
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy poŜarowe, w miejscach przejścia 
kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych 
naleŜy stosować przepusty ochronne.  
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 
do 600 mm. 
Podłączenia silników i maszyn naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne naleŜy wykonywać przy uŜyciu rur 
stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zaleŜy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych 
oraz ich ilości. 
Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice 
typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o duŜych przekrojach Ŝył wg potrzeb do 200 mm2) 
natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm.  
 
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe 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 lub uchwyty kablowe przykręcane; 
stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane takŜe z metali). Uchwyty do rur 
instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez 
wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne zapewniają stopień ochrony minimalny IP2X. Dobór typu puszki uzaleŜniony jest od 
systemu instalacyjnego. Puszki elektroinstalacyjne do montaŜu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. Końcówki kablowe, zaciski i 
konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny  
Pozostały osprzęt ułatwia montaŜ i zwiększa bezpieczeństwo obsługi, są to: oznaczniki przewodów, dławnice, 
złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 
2.2.4. Sprzęt instalacyjny 
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków”. 
• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłoŜu za 
pomocą wkrętów lub przyklejane. 
• Zaciski do łączenia przewodów winny umoŜliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju: 1,0÷2,5 mm2. 
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
• Podstawowe dane techniczne: 
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
– prąd znamionowy: do 10 A, 
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montaŜu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposaŜone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w 
puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposaŜone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłoŜu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umoŜliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w 
zaleŜności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd naleŜy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 



– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
2.2.6. Sprzęt oświetleniowy 
MontaŜ opraw oświetleniowych naleŜy wykonywać na podstawie wytycznych instalacyjnych zawartych w 
projekcie. 
Oprawy oświetleniowe naleŜy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych 
pomieszczenia i warunków środowiskowych. 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym 
przekrój przewodów ułoŜonych na stałe nie moŜe być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie moŜe być 
mniejsze od 750 V, jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów 
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montaŜowych 
Wyroby do robót montaŜowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równieŜ karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montaŜu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, Wytycznymi producentów zastosowanej armatury i 
urządzeń. 
MontaŜ urządzeń rozdzielczych przeprowadzić naleŜy zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami montaŜu 
tych urządzeń. Przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpoŜarowych zaopatrzyć w przepusty o 
odporności ogniowej klasy EI60, a przechodzące przez stropy międzykondygnacyjne w przepusty o odporności 
ogniowej klasy EI 60. Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą 
z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji naleŜy dołączyć kopie 
deklaracji zgodności potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodność z oryginałem, zastosowanych urządzeń 
oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
5.2. MontaŜ przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie montaŜowej, 
– złoŜenie na miejscu montaŜu wg projektu, 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaŜu 
osprzętu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłoŜu, przekucia 
ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, 
wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłoŜach, 
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków 
wraz z zabetonowaniem, 
– montaŜ na gotowym podłoŜu elementów osprzętu instalacyjnego do montaŜu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 
– łuki z rur sztywnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 
układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniŜej: 
 



 
 
– łączenie rur naleŜy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany 
była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
– przed zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur, 
– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm 
 Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia, 
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub 
normami (PN-EN 60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku 
takich wytycznych), 
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montaŜu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i 
stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaŜ przykryć kanałów instalacyjnych, 
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 
5.3. MontaŜ opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej. 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 
Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta 
sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzę i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 
ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw naleŜy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw naleŜy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 
wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki naleŜy instalować w sposób niekolidujący z wyposaŜeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach naleŜy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych. 
PołoŜenie wyłączników klawiszowych naleŜy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim połoŜeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych naleŜy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził 
do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący Ŝyła przewodu wieloŜyłowego powinien mieć izolacje będącą kombinacją barwy 
zielonej i Ŝółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 
 
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, naleŜy wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa sie z połączenia wyrównawczego: głównego (główna 
szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe naleŜy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je 
do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemoŜności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, naleŜy 
stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe naleŜy 
stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna być przeprowadzana w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz instrukcjami producentów zastosowanych 
urządzeń. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów 
oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji naleŜy ją sprawdzić. Szczegółowy wykaz oraz zakres 
pomontaŜowych badan kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Ponadto naleŜy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające sie z oględzin częściowych i końcowych 
polegających 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 instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 
kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montaŜu, 
– poprawności wykonania montaŜu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
– pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niŜ 50 Mh. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niŜ 20 Mh. Pomiaru naleŜy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin naleŜy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi 
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
8.1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
8.1.3. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego 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 przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, 
• certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych materiałów i urządzeń, 
• instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu, jeŜeli jest wymagana przepisami 
• wyniki pomiarów i testów. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Koszty ewentualnych robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, w szczególności koszty 
wykonania pomiarów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

• PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze) 
• PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze) 



• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
poraŜeniem prądem elektrycznym 

• PN-EN 12464-1:2003 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
• PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
• PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze 
• 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 przeciwporaŜeniowa. 
• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

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

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
• 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 poraŜeniem prądem elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Inne 

• wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. PN-IEC 60364-5-56:1999 
• Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 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 wyposaŜone 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. 
• PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
• 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 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczę przetęŜeniowych instalacji 

domowych i podobnych. 
• PN-EN 50146:2002 (U) WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
• PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów 
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

• PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

• PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
• PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

Cześć 1: Zasady, wymagania i badania. 
• PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do uŜytku domowego i 

podobnego. Cześć 1: Wymagania ogólne 
• PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
• PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczę przetęŜeniowych 

instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
• PN-EN 60898-1:2003/A (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczę przetęŜeniowych 

instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
• PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczę 

przetęŜeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 



• PN-EN 61008-1: 2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadpradowego do uŜytku domowego i podobnego (RCCB). Cześć 1: Postanowienia 
ogólne. 

• PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadpradowym do uŜytku domowego i podobnego (RCBO). Cześć 1: Postanowienia 
ogólne. 

• PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontaŜowych badan odbiorczych. 

• PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontaŜowych badan odbiorczych (Zmiana Az1). 

• PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 
750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

• PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

• PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 
V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

• PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

• 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 15 czerwca 2002 r. poz. 690). 

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej 
(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, cześć 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności 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. 
• Aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentów. 

 
 
 
 


