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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT.  
 
 
 1. Wstęp 
 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych jest opracowaniem 
zawierającym zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót elektrycznych, 
obejmującym w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru 
(zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej) wskazanie podstaw określających 
zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw – opis zasad przedmiarowania. 

 Ponieważ projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom mają odpowiadać 
poszczególne roboty, zamawiający (na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych) określa 
swoje wymagania w specyfikacjach technicznych. Specyfikacje techniczne dzielimy na OST 
(ogólne specyfikacje techniczne) zawierające warunki poprawnego wykonania robót, SST 
(szczegółowe specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione do konkretnego projektu, 
precyzujące szczególne wymagania. 
  
 2. Przedmiot opracowania 
 

 Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót elektrycznych związanych przebudową placu 
manewrowego i garaży Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
„Meditrans” w Warszawie przy ul. Poznańskiej 22. 
 
 3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektowaną, a także specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera 
(inspektora nadzoru, projektanta). 
 
 3.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy 
Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej. 
 
3.2. Dokumentacja projektowa – wykaz dokumentów do przekazania wykonawcy po przyznaniu 
mu kontraktu. 
 
3.2.1. Projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
3.2.2. Przedmiar robót (nakłady rzeczowe) robót elektrycznych 
3.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych 
 
3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
 

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były 
zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
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1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
2) dokumentacja projektowa 

 
 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub pominięć w dokumentacji 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera (inspektora 
nadzoru, projektanta), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi 
dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą, jakość, to takie elementy będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy. 
 
3.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

 Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed 
przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inżynierowi (inspektorowi nadzoru) do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie prowadzenia prac budowlanych. 
 
3.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 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 odpowiednia odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
3.6. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 
urządzenia do nich używane – od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez 
Inżyniera potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w 
całości i wszystkie ich elementy w stanie zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru. 
Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
3.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas 
wykonywania prac budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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 informował Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 

 
4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i osprzętu  
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4.1. Źródło uzyskania materiałów. 
 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi 
zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 
tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie określonego materiału z określonego 
źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
 
4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu 
prowadzenia prac budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem i nie opłaceniem. 
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni aby składowane tymczasowo materiały, do czasu kiedy będą 
wykorzystane, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i potrzebne właściwości, a także aby były dostępne dla kontroli Inżyniera. Teren 
składowania musi być uzgodniony z Inżynierem. 
 
4.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje możliwość 
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeżeli 
będzie to wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być potem zmieniony bez zgody Inżyniera (inspektora nadzoru). 
 
4.5. Sprzęt. 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji 
technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

W przypadku braku takich ustaleń we wskazanych dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót elektrycznych i wykończeniowych ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 
5. Dokumentacja powykonawcza 
 
5.1. Do odbioru robót elektrycznych wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 
 

- dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność z 
wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonywania robót; 

- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem 
podpisanym przez uprawnionego kierownika robót; 

- karty gwarancyjne, DTR-ki 
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- protokoły z pomiarów 
- rezystancji izolacji przewodów 
- skuteczności dodatkowej ochrony p/porażeniowej 
- natężenia oświetlenia 
- oświadczenie kierownika robót wg ustalonego wzoru 

 
8.Przepisy związane 

  
- „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Instalacje elektryczne. Wydawnictwo „Arkady” 1990. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- 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 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

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

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

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

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

- 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 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

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

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

- PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa. 
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- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
dołączenia izolacyjnego i łączenia 

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

- PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone 
w wannę i / lub basen natryskowy. 

- PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

- PN-IEC 60364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone 
w ogrzewcze sauny. 

- 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 60364-7-705:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w 
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
przestrzeniami przewodzącymi. 

- PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

- PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy 
wypoczynkowe 

- PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
- PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
- PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. 

Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 
- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP) 

 
 
 
 
 


