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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, określanej w skrócie ST są
wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych
niskoprądowych, wynikających z projektu wykonawczego dla zadania:
„MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKACH DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ W CZUBINIE, CZUBIN 13, 05-840 BRWINÓW
”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i
kontraktowych i
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja mają na celu wykonanie instalacji
elektrycznych słaboprądowych wraz dedykowaną instalacją zasilającą dla w/w
obiektu:

 System Sygnalizacji Pożaru wraz z wydzieloną instalacją zasilającą centralę
CSP1, CSP2, zasilacz ZSP

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady wykonania i odbioru
oraz wymagania dla robót opisanych poniżej:

 demontaż i utylizacja istniejących urządzeń, zdemontowanego starego
okablowania i tras kablowych; Wykonawca jest zobowiązany do
udokumentowanie utylizacji czujek izotopowych; razem z dokumentacją
powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z utylizacji
czujników jonizacyjnych w zakładzie unieszkodliwiania odpadów
promieniotwórczych;

 budowa nowego okablowania (wraz z niezbędnymi trasami kablowymi);
 budowa nowego okablowania zasilającego, (wraz z niezbędnymi trasami

kablowymi);
 przebudowa rozdzielnic RG w budynku głównym, kotłowni i pałacyku;

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-elektryczne-7017
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 dostawa i zainstalowanie nowych urządzeń;
 dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie central i urządzeń;
 wykonanie wszelkich robót pomocniczych (w szczególności roboty murarskie,

ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
 wykonanie oznakowania urządzeń i okablowania zgodnie ze obowiązującymi

standardami;
 odtworzenie pomieszczeń do stanu poprzedniego (łącznie z pracami tynkarskimi,

malarskimi, odtworzeniem gzymsów, zdobień, itd). Fragmenty ścian na których
pozostały ślady po poprzednich urządzeniach pomalować dwukrotnie farbą,
malowaniu podlega cały panneau (wydzielony prostokąt ściany);

 zintegrowanie systemu SAP z systemami związanymi z ochroną
przeciwpożarową obiektu;

 wykonanie pełnej wizualizacji systemu na stanowisku komputerowym
przeznaczonym dla recepcji w budynku głównym wraz z dostawą tego
stanowiska;

 zainstalowanie oprogramowania z wizualizacją na dodatkowej, wskazanej przez
Zamawiającego stacji roboczej w budynku pałacyku.

 przetestowanie systemów pod kątem poprawności działania;
 przekazanie Zamawiającemu oprogramowania, programów oraz wszystkich

licencji, kluczy, haseł do zainstalowanego oprogramowania, urządzeń i central;
 serwisowanie systemu w okresie gwarancji, przy czym przeglądy serwisowe

winny się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał, chyba, że producent urządzeń
zaleca częstsze przeglądy;

 przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji
nowych systemów;

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Podczas wykonania robót elektrycznych wystąpią następujące roboty towarzyszące i
tymczasowe:
 Zapoznanie się z dokumentacją techniczną,
 Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,
 Montaż i demontaż sprzętu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu

robót,
 Montaż i demontaż rusztowań
 Transport technologiczny poziomy i pionowy materiałów oraz elementów

osprzętu w strefie stanowiska roboczego,
 Ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usuniecie oznakowań i

zabezpieczeń stanowiska roboczego oraz rusztowań przenośnych,
umożliwiających wykonanie robót na wysokości,

 Wyznaczenie trasy przewodów i miejsc obsadzenia podpór, podwieszeń,
kotew i innych elementów,

 Obsługę sprzętu bez obsługi etatowej,
 Usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę prac budowlanych,
 Udział w prowadzeniu odbioru robót,
 Utrzymanie porządku w miejscu pracy,
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 Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
 Przejście na następne stanowisko pracy,
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót,
 Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie

wykonywania robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
 Zabezpieczenie terenu budowy,

Powyższe roboty nie podlegają dodatkowej zapłacie.

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o:

Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i
urządzeniami technicznymi,

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

Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.

Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza
budowy.

Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych.

Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

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
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jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.

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.

Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzone roboty
budowlane.

Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją projektowa i specyfikacja techniczna zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

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.

Polecenie 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 wykonywaniem robót
budowlanych.

Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Zamawiający – osoba (np. Inspektor Nadzoru) wyznaczona przez Inwestora,
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną
wyrobu stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o
produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG
Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie
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zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu
z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami; jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem
normatywnym.

Alarm – ostrzeżenie o zaistnieniu niebezpieczeństwa dla życia, mienia lub
środowiska, wymagającego interwencji.

System transmisji alarmu (alarm transmitting system) – system stosowany do
przekazywania informacji o stanie jednego lub więcej systemów alarmowych między
dozorowanym obiektem i jednym lub większą liczbą alarmowych centrów
odbiorczych.

System sygnalizacji pożaru – system, który bez udziału ludzkiego rozpoznaje w
początkowej fazie i natychmiast sygnalizuje wystąpienie pożaru.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji elektrycznych
słaboprądowych opisanych w niniejszym opracowaniu wraz z dostarczeniem
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i
zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.
Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń
instalacji elektrycznych niskoprądowych w punktach wykonywanych przez
wykonawców innych branż.
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją
projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji
elektrycznych niskoprądowych wewnętrznych z innymi branżami Wykonawca ma
zrealizować na własny koszt.

2. Materiały i urządzenia

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z
wymaganiami niniejszej ST, dokumentacji projektowej oraz przedmiarem robót.
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Wszystkie urządzenia i materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać
stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z
normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać
obowiązujące przepisy.
Zastosowane w systemie sygnalizacji pożaru urządzenia muszą posiadać
wymagane certyfikaty europejskie lub CNBOP. Dodatkowo urządzenia wymienione
w rozporządzeniu Ministra MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. wraz z późniejszymi
zmianami, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać
informację od producenta zawierającą:
 określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego

wyrób budowlany,
 identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ,

odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej,

 numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
 inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,
 nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w

zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić
dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Wskazane w dokumentacji projektowej urządzenia lub materiały konkretnych
producentów, oraz nazwy firm, dostawców, producentów, należy traktować jako
określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu,
dopuszczając do zastosowania inne odpowiedniki pochodzące od innych wytwórców,
z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych w
projekcie, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów
technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.
W przypadku zastosowania innych, niż podane w dokumentacji projektowej,
urządzeń, materiałów i technologii, Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać
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będzie za ich dobór, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się
będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. Jeżeli w trakcie budowy
Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy urządzenie nie spełniają
parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w
dokumentacji – Wykonawca zastosuje elementy zgodne z dokumentacją projektową.

2.4. Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
Miejsca składowania materiałów do robót elektrycznych powinny być uzgodnione z
Inspektorem nadzoru.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w
sposób określony aktualnymi normami.
Należy przestrzegać wszelkich wskazówek i zaleceń producenta materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych materiałów.
Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy
przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i oświetlonych.
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w
pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –15 °C i nie wyższej
niż 25 °C – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń
grzewczych.
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób
jak wyżej, lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem, co najmniej w trzech
miejscach.
Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.
Kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się
składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie
izolacji.
Bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach
tarcz, a kręgi ułożone poziomo.
Końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

2.5. Kontrola materiałów

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu dokumentów świadczących o
dopuszczeniu materiałów do obrotu, oraz daty przydatności do użycia.
Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Materiały i wyroby powinny przejść badania i spełniać wymagania techniczno-
użytkowe.
Badań materiałów należy dokonać bezpośrednio przed użyciem.
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2.6. Zestawienie materiałów
Zestawienie materiałów przedstawiono w przedmiarze robót

3. Sprzęt i maszyny
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów.
Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne,
na bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z
zaleceniami producenta.
Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany
sprzęt powinien posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest
używanie sprzętu niespełniającego powyższych wymogów, jak również
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
 Samochód dostawczy 0.9 t
 Przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta
 Środek łączności bezprzewodowej
 elektronarzędzia
 przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania

4. Transport i składowanie
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem i utratą stateczności.
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Materiały i urządzenia do instalacji niskoprądowych należy przewozić w
odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania , należy unikać ich
zanieczyszczenia.
Materiały powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed zawilgoceniem.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej
i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców.
Transportowane urządzenia należy zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i
wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni. Na czas transportu należy z
przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić
oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej
odporną na wstrząsy i drgania.
Aparaturę i urządzenia należy ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych,
zamków itp..
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska
montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu
wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich
elementów.
Kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach
jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż
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+5 ° C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-
krotna średnica kabla.
Zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, bębny z
kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi
tarcz, a tarcze bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po
dnie skrzyni samochodu, kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko
jest zabronione. Kręgi kabla należy układać poziomo.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót i poleceniami Inspektora nadzoru oraz z normami i przepisami.
Wskazane w dokumentacji projektowej urządzenia lub materiały konkretnych
producentów, oraz nazwy firm, dostawców, producentów, należy traktować jako
określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu,
dopuszczając do zastosowania inne odpowiedniki pochodzące od innych wytwórców,
z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych w
projekcie, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów
technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.
W przypadku zastosowania innych, niż podane w dokumentacji projektowej,
urządzeń, materiałów i technologii, Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać
będzie za ich dobór, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się
będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. Jeżeli w trakcie budowy
Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy urządzenie nie spełniają
parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w
dokumentacji – Wykonawca zastosuje elementy zgodne z dokumentacją projektową.

5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację
techniczną wykonania i odbioru robót.

5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i specyfikacją.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie
będą zgodne z dokumentacją projektowa i specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca



13

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, barierki ochronne, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.

5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W
okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie
konieczne kroki mające na celu dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał 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 wszystkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w
miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działanie
uszkodzenia.

5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony
indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być
poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych ośrodków
ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na
znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony
osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych
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także okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

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.

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.

5.11. Trasowanie
Wszystkie trasy przewodów i kabli należy przed rozpoczęciem montażu omówić z
kierownictwem budowy i w razie konieczności również z innymi wykonawcami
zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku wykonawca
ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkód i niezbędnych zmian.
Trasy instalacji niskoprądowych powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi
instalacjami
i urządzeniami. powinny być przejrzyste, proste i dostępne dla prawidłowej
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegały w liniach poziomych i
pionowych.
Należy zachować zasadę oddzielnego prowadzenia kabli i przewodów siłowych od
kabli
sygnałowych. Wymagana odległość siłowych tras kablowych od tras sygnałowych
wynosi 0,3 m.
W przypadku konieczności skrzyżowania kabli siłowych z kablami sygnałowymi
należy wykonać je pod kątem 90° w celu minimalizacji wpływu zakłóceń
elektromagnetycznych.
Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie dopuszczalnej odległości
pomiędzy instalacją Systemu Sygnalizacji Pożaru a innymi instalacjami, zwłaszcza
elektroenergetyczną i odgromową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.12. Układanie przewodów

Trasy kablowe i okablowanie należy prowadzić zgodnie z opisem technicznym w
szczególności punktem dot. stref prowadzenia robót.

Przy układaniu kabli należy zwrócić z szczególną uwagę na wymagania producenta
zawarte w kartach katalogowych.
Przewody należy prowadzić (wg projektu):
- W rurze PCV typu RL
- W korytkach kablowych PCV
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- W korytach kablowych metalowych systemu E90
- Bezpośrednio mocowane do stropu na metalowych uchwytach (min, co 30cm w
poziomie i min, co 50 cm w pionie)
Należy zachować zasadę, że w jednej rurze nie należy prowadzić transmisyjnego i
zasilania 230V.

5.13. Układanie przewodów w rurach ochronnych

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podłożu. Stosować wyłącznie rury w wykonaniu bezhalogenowym.
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie
od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz
sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:
 wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
 wkręcanie nagwintowanych końców rur,
 wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało
15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne
wciąganie przewodów.
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić
odprowadzenie
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z
wciągniętymi w nie przewodami.
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami
oraz przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu
montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną
użyte w instalacji.

5.14. Wykonanie przepustów w przegrodach

W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. oraz przewodów o
średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej REI lub EI
należy wykonać przepusty lub uszczelnienia p.poż. o klasie odporności ogniowej
wymaganej dla tych oddzieleń p.poż.
Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach
rurkowych (przepustach).
Przepusty pionowe i poziome należy uszczelnić masą ognioodporną zgodnie z
polskimi normami, stosownymi przepisami i instrukcjami.
Uszczelnienia należy wykonywać, gdy sama instalacja jest już ukończona.

5.15. Montaż urządzeń

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta
dostarczoną wraz z urządzeniami.
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach
wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do
podłoża w sposób zalecany przez producenta.
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W przypadku urządzeń przewidywanych do mocowania za pomocą kołków
rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć
punkty osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i
umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu.
Po zamocowaniu urządzenia należy: w urządzeniach, połączyć elementy
przewidziane do połączenia, zainstalować elementy zdjęte na czas transportu lub
dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokręcić w sposób pewny wszystkie
śruby i wkręty w połączeniach mechanicznych i elektrycznych, założyć osłony zdjęte
w czasie montażu. Zakończenie przewodów należy wykonać zgodnie z zaleceniami
producenta lub poprzez mocowanie pod odpowiednie zaciski szczelinowe, śrubowe i
samozaciskowe.
Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli
jednoznacznie określających skąd i dokąd dany przewód prowadzi.
Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia
ochronne.
Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. Przewody
ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.
Do zamontowanych urządzeń powinien być dostęp w celach kontrolno-serwisowych.
W razie potrzeby należy wykonać otwory rewizyjne.

5.16. Pomiary końcowe
Każdy system, po ukończeniu instalacji należy poddać próbom sprawdzenia
poprawności działania:

System Sygnalizacji Pożaru - procedurę uruchomienia i testów systemu wykonać
zgodnie z zaleceniami PKN-CEN/TS 54-14

 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych i
wykonawczych,

 Przeprowadzenie pracy próbnej i przetestowanie wszystkich elementów i
funkcji systemu sygnalizacji pożaru,

5.17. Szkolenie obsługi
Wykonawca przeprowadzi szkolenie obsługi po zainstalowaniu systemów.
Szkolenie musi obejmować:
 konfigurację systemu,
 konserwację systemu,
 programowanie danych użytkownika
 programowanie zmian systemu
 instrukcje prowadzenia napraw, konserwacji, itp.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem,
wymaganiami niniejszej ST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10.
Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi
wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej.
Elementy instalacji elektrycznych niskoprądowych winny być poddane badaniom i
próbom przed przekazaniem do odbioru.
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Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę
w ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w
odnośnych normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na
piśmie przez producentów urządzeń
.
Próby wykonywane w czasie budowy.
Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji
izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu
robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych
prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji.
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku
budowy.

Oględziny po zakończeniu robót.
Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia
wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia
kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu
urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby
spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych
czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy.
Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych Wykonawca
powinien dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie
zgodnie z rysunkami i specyfikacją.

7. Obmiar robót
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach obmiarowych zgodnych ze złożoną
ofertą Wykonawcy oraz zapisami umownymi.

8. Odbiór robót

8.1. Zasady ogólne

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
 Odbiorowi częściowemu zakończonych elementów robót
 Odbiorowi końcowemu
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonanych 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 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 trzech dni roboczych
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
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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 elementów robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla elementu robót określonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Z odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru robót.
Odbiorem częściowym powinna być objęta część obiektu instalacji lub robót,
stanowiąca etapową całość.
Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót
zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawców).

8.4. Odbiór końcowy

Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy inwestorowi:
 Plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych,
 Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora

oraz z zespołem projektowym,
 Dziennik budowy i książkę obmiarów,
 Protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające,
 Gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z

zastosowanymi urządzeniami i materiałami,
 Protokóły prób i pomiarów pomontażowych.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
W skład komisji wchodzi przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli
wymagają tego przepisy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przełożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego 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 niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
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pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w
Dokumentach Kontraktowych.
Komisja odbioru powinna:
- Zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i
zaakceptować ją.
- Dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu
sprawdzenia
jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami.
 Sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary

zgodności danych z przedstawionymi dokumentami.
 Ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji.
 Sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i

wniosków.
Odbiorowi podlegać powinna również estetyka wykonania prac.

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec
zmianom i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków
kontraktowych.

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

Odbiór końcowy należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót:
 Dokumentacja projektowa
 Specyfikacja techniczna
 Recepty i ustalenia techniczne.
 Dziennik budowy (oryginał).
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie

z ST.
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

zgodnie z ST.
 Instrukcje producentów wyrobów wbudowanych.
 Książka obmiarów (oryginał).
 Protokoły odbiorów częściowych robót
 Zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót.

Z chwilą przejęcia instalacji przez Użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych,
Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić
personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel Wykonawcy
przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich
elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli.
Przedstawiciel Wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje
niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym, z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. W przypadku
przyjęcia robót, Wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w
innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9. Podstawa płatności
Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą.

10.Dokumenty budowy.

10.1. 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.
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 trwała technika, 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 ulęgających 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,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 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 wpisanego do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
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przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot.

10.2. Książka obmiarów.

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w Specyfikacji Technicznej.

10.3. Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące
dokumenty:
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10.4. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie 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.

11.Przepisy związane

Ustawy:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane /Dz.U. 2018 poz. 1202 z
późniejszymi zmianami/.

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. 2017 poz.
1226 z późniejszymi zmianami/.

 Ustawa z dnia 8 września 2016 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2016 poz.
1570 z późniejszymi zmianami/.

 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 191)

Rozporządzenia:

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z
późn. zm. (Dz.U z 2019 r. poz. 1065);
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016
r. poz. 1966) z późn. zm.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1968);.

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.
1650);.z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401);. Z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 198, poz. 2042)

Normy i normatywy:

W zakresie doboru kabli i przewodów:

 ITB instrukcja nr 501/2020 - Kable elektryczne stosowane w budynkach.
Wymagania dotyczące reakcji na ogień.

W zakresie Systemu Sygnalizacji Pożarowej:

 Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/S 54-14 maj 2006. Systemy sygnalizacji
pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji konserwacji,

 Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010

W zakresie instalacji elektrycznej:

 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem
elektrycznym
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 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem
elektrycznym

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami
oddziaływania cieplnego

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43:
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 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia
ogólne

 PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie

 PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

 PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-
534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne,
łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi
przepięciami

 PN-IEC 60364-5-537:1999 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 – Układy uziemiające i przewody
ochronne

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6:
Sprawdzanie

 PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków
urządzeń i zakończeń przewodów

 PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja przewodów
kolorami albo znakami alfanumerycznymi
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 PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

 PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa
 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem
napięcia

 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-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i
sterowanie – Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami

 PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-
704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na
terenie budowy i rozbiórki

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
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