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                                             ST-WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1 Wstęp  
 
1.1  Przedmiot ST  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostosowaniem budynku internatu w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 15 do wymagań 
przeciwpożarowych.  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to zbiór:  
 
 wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,  
 wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych, obejmujących w szczególności właściwości 

materiałów,  
 wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz 

określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego 
do dokumentacji projektowej.  
 

1.2   Zakres stosowania ST  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania  dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie i 
odbiór robót związanych z zakresem określonym w pkt. 1.1. 
 
   
1.3   Zakres robót objętych ST 

Planowany zakres robót obejmuje:  

1. Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 

2. Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej w oparciu o cyfrową centralę systemu 
pożarowego (CSP) z liniami  dozorowymi wyposażonych w adresowalne: czujki optyczne dymu, ręczne 
ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory akustyczno-optyczne. 

Szczegółowy zakres robót określa dla każdej z branży robót wykonawcza dokumentacja projektowa. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.   

1.4.  Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 1.4.1. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest stale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 
 1.4.2. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.3. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
 1.4.4. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
  
1.4.5. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
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1.4.6. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby – rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 
 
1.4.7. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
  
1.4.9. 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, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową. 
  
1.4.10. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.11. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
  
1.4.12. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.13. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.14. poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.15. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej 
  
1.4.16. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002r., z późn. zm.). 
 
1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora 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. 
  
1.4.19. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.20. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.4.21. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
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szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
  
1.4.22. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
   

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz a ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
  
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
 
 1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 
 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytu ze skali rysunków. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy bez wody stojącej, zabezpieczy powierzchnię tarasu przed zalaniem, po 
zakończonych robotach w danym dniu zabezpieczy taras folią na wypadek  wystąpienia ulewnych opadów 
deszczu. 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 
realizacji robót, lub przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu.   
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
  
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, późn. 401). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 

 
UWAGA 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTOW I MATERIEŁOW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ 
OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGOW 
TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. 
  
 DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) 
POD WARUNKIEM: 
-  SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH, 
-  PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,    
   DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA), 
-  UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
2.1 Źródła uzyskania materiałów   

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
 2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót – Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. Sprzęt 

 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom, zawartym w ST, programie zapewnienia jakości w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami, określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy, dotyczące jego 
użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania – tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
  
4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru – w terminie, przewidzianym w umowie. 
  
5. Wykonanie  robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, 
zostaną – jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru – poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach, sformułowanych w: dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez Wykonawcę nie później, 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
  
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli materiałów oraz robót  
Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót – ponosi 
Wykonawca.   
 
 6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. 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). 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polska Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją kreśloną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz.U. 98/99) 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona 
do robót, będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań – będą odrzucone. 
 
6.3. Dokumenty budowy 
 
6.3.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót, podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane, dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane, dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane, dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań – z 
podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli – z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy – będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.3.2.  Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych w punktach I – III – następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.3.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót, podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione w/g ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym 
w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru 
powinny być zgodne z jednostkami, określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt – 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo ich legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności w/g norm, 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową. ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3  Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne) 
3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST   
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 
 

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 w/g wzoru, 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.4.3 Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad, 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
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9.  Podstawa płatności 
 
9.1  Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę a jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót, wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota), podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
   transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki, obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
10.  Przepisy związane 
 
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 

1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085. Nr 110 Poz 1190. Nr 115 poz. 
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 
718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.06.2002 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 10 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 późniejszymi 
zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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 SST-1 
 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA  WYKONANIA  
I  ODBIORU  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH  
 
                                                       (CPV 45310000-3) 
 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
wykonania instalacji elektrycznej dostosowania budynku internatu w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 
15 do wymagań przeciwpożarowych.  

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z robotami remontowymi instalacji elektrycznej. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykonaniem robót instalacyjnych. 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
-  wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego, 
- wyknanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP i  
- wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami                              
i  ST „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót instalacyjnych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Materiały - materiały instalacyjne, przewody, oprawy, gniazda, urządzenia 

 – rurki typu RVS i RVKLn dla rurowań i instalacji prowadzonych pod tynkiem, 
– uchwyty, drabinki i koryta kablowe o odpowiedniej klasie EI dla prowadzenia zasilania dla urządzeń ppoż. 
– puszki rozgałęźne podtynkowe  
– puszki podtynkowe do zabudowy osprzętu elektrycznego 
- przewody typu YDYżo 450V/750V, 
- oprawy awaryjne i kierunkowe, 
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- autonomiczne źródła energii – akumulatory z inwerterami, 
- System Sygnalizacji Pożarowej  (cyfrowa centrala systemu pożarowego (CSP) z liniami dozorowymi 
wyposażonych w adresowalne: czujki optyczne dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory 
akustyczno-optyczne, zasilacz pożarowy wyposażony w szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe 12V o 
łącznej pojemności 48Ah). 
- System oddymiania klatki schodowej  (centrala systemu oddymiania (CSO), czujki optyczne dymu, 
przyciski ręcznego oddymiania, przyciski przewietrzania). 
 
 
3.  SPRZĘT 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST „Wymagania ogólne”. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
 - prawidłowości wykonania instalacji elektrycznych 
 - prawidłowości działania wszystkich zamontowanych urządzeń  

 - prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej 

-osiadania przez zastosowane materiały odpowiednich atestów dopuszczających je do stosowania 
w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej 

-sprawdzenie optyczne wykonania instalacji odgromowej, prawidłowości połączeń, zamocowania 
uchwytów, zabezpieczeń antykorozyjnych złącz śrubowych i uchwytów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w  ST „Wymagania ogólne”. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 

 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1mb - dla przewodów instalacyjnych, dla bruzd 

1szt, 1kpl- dla montażu urządzeń elektrycznych. 
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8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności jest zestawienie kosztów robót budowlanych i instalacyjnych wg. oferty. 
Ceny ryczałtowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
 Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy 
– materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
9. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

9.1 Związane normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

9.2 Zalecane normy 

 PN-IEC-5-523:2001-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 PN-92/E-05009 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo.  
 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy – część I: Miejsca pracy we 

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

wymagania podstawowe 
 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
 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 

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 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 
 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa 

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

 PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

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

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

 PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze 
 PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/basen natryskowy 
 PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane w pełnym i 

niepełnym zakresie badań typu 
 PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych 
do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 

 PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 



16 

 

 PN-EN-45014:1993 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
(wprowadzona do obowiązkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.3 ustawy 
z dnia  3 kwietnia 1993r.o normalizacji Dz.U. Nr 55, poz.251 z późn. zm.) 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
 Norma SEP N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 nr 75) 
 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia  6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
201 z 2008r poz. 1238) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07-06-2010 w sprawie ochrony 
p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719). 

 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1230 z 
późn. zm.) tekst ujednolicony 

 -Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 
100 poz. 835). Tekst ogłoszony 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. Nr 121. poz. 
1138 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr. 121, poz. 1139) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz.U. Nr 74, poz. 836 z 1999 roku) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
projektu budowlanego. (Dz.U. Nr. 120, poz 1133) 

 ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne 
wymagania techniczne. 

 ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań 

w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i 

badania. 
 ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach 

miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. 

Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i 

przełącznicowe. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiające obiektów 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. 
 ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 

(Uzupełnienie do KNR 5-01). 
 ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów jednomodowych. 

Wymagania i badania. 
 ISO 9001:2008, ISO 14001 Międzynarodowe normy odnośnie standardu jakości w zakresie produkcji 

systemu okablowania strukturalnego. 
 PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego Część 1: 

Wymagania ogólne. 
 PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: 

Pomieszczenia biurowe. 
 PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 - Specyfikacja i 

zapewnienie jakości. 
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 PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2  - Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.  

 PN-EN 50174-3:2014 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 3  Planowanie i 
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.  

 PN-EN50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego 
okablowania. 

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

 ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA-568-C.2 Norma okablowania strukturalnego. 
 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych. 
 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.  
 PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
 PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Układy uziemiające i przewody 
ochronne. 

 PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  

 PN-HD 60364-5-537:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

 PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.  
 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 

 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  

 

 
 
Sporządził: Arkadiusz Fieducik 


