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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                                                                                                                                                               
    BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. NAZWA  ZAMÓWIENIA: WYKONANIE POWTARZALNYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH W 

ILOŚCI 28 SZTUK, Z MOŻLIWOŚCIĄ WIELOKROTNEGO MONTAŻU I DEMONTAŻU. 
MONTAŻ I DEMONTAŻ NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY. 

                                                 
ZAMAWIAJĄCY: LPKIW „MYSLECINEK” SP. Z O.O. 
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT: ROBOTY WARSZTATOWO - MONTAŻOWE 
 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH: 
zabezpieczenie terenu montażu (ogrodzenie tymczasowe) 
 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY: prace warsztatowe, montaż obiektów tymczasowych 
na placu publicznym. Zasilanie w energię elektryczną z istniejących punktów zasilania ZP-1 
do ZP-4. 
 

1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY: nie dotyczy prac warsztatowych, 
montaż i demontaż na warunkach wskazanych w zamówieniu. 
 

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia istniejących instalacji oraz budynków przed uszkodzeniem, a także do 
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, 
jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Za powstanie tych szkód 
odpowiedzialny jest wykonawca. 
 

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA: 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów z zakresu ochrony środowiska, będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w 
zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
 

1.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
NA BUDOWIE: 
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych  
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe,  
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 

1.9. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU. 
Nie dotyczy. 
 

1.10. OGRODZENIE PLACU BUDOWY. – ogrodzenie tymczasowe. 
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1.11. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI. 
Nie dotyczy. 
 

1.12. NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT. (wg CPV) 
CPV: 45211320-8, Roboty budowlane w zakresie altan 
CPV: 45213112-1, Roboty budowlane w zakresie obiektów handlowych 
 

                         
1.13. OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 

 
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze sharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT – określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 
5.11.2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); 
OBMIAR ROBÓT – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
ilości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem; 
PRZEDMIAR ROBÓT – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, ze 
szczegółowym opisem oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych; 
ROBOTY PODSTAWOWE – minimalny zakres prac, które po wykonaniu sa możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
 

2.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW – przy 
wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 pkt1 
ustawy Prawo Budowlane – dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i 
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i 
urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską 
Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiązany 
przez okres wykonywania robót przechowywać te dokumenty. 
 

  2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW – Wykonawca 
zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 
miejsca składowania powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru, a składowane materiały i 
urządzenia powinny być udostępnione inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
 
  2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE – 
wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy i urządzenia odpowiadały 
wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych 
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specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów 
oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatach zgodności. 
 
2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM – materiały, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach inspektor może dopuścić użycie materiałów, które nie odpowiadają 
wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach. W takim przypadku 
konieczna jest zmiana cen tych materiałów. W takich przypadkach pełną odpowiedzialność 
techniczną i kosztową ponosi Wykonawca. 
 
      2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW – jeżeli dokumentacja projektowa i 
specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów, Wykonawca 
powiadomi inspektora o dokonanym wyborze. W przypadku akceptacji inspektora, materiał ten 
nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 
3.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT  
BUDOWLANYCH – Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla 
konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach 
technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU – Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania takich środków transportu poziomego i pionowego, które nie spowodują 
uszkodzenia transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT – Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Decyzje 
inspektora nadzoru dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, 
elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej a także w normach. Polecenia inspektora nadzoru przekazane 
wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym terminie, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 
 

5.2. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE – Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo 
projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 
reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca 
zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. 
 

5.3. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY – Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 
budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy 
stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT – Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system 
kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.  Do obowiązków 
wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru opracowania pt. 
„PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI” W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 
9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z 
wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Jeśli wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości nie zostały określone w specyfikacjach technicznych, zostaną one ustalone 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6.2. POBIERANIE PRÓBEK – próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inspektor nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
6.3. BADANIA I POMIARY – wszystkie badania i pomiary będą wykonywane zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o wynikach. 
 
6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO – inspektor 
nadzoru jest uprawniony do wykonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych 
czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie będą usunięte przez wykonawcę z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 
normami lub aprobatami technicznymi. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Próbki przekazywane do badań muszą być oznakowane i opisane w sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY – dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 Prawa 
Budowlanego obejmuje: 
 - pozwolenie na budową (jeśli jest wymagane) wraz z projektem budowlanym; 
- dziennik budowy; 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
- operaty geodezyjne; 
- książkę obmiarów robót; 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
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7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARU  
- PRZEDMIAR ROBÓT – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru powinien 
zawierać podział robót według Wspólnego Słownika Zamówień. 
– OBMIAR ROBÓT – ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem 
kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru o terminie i zakresie obmierzonych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co 
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w obmiarze lub w 
specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Korekta ewentualnych błędów wymaga pisemnego wystąpienia wykonawcy i akceptacji 
przez inspektora nadzoru, po porozumieniu z zamawiającym. Obmiaru wykonanych robót 
dokonuje kierownik budowy. 
 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW – długości pomiędzy 
poszczególnymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w 
„m”; objętości w „m3”; powierzchnie w „m2”. Przy podawaniu długości, objętości i 
powierzchni stosuje się dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą warzone w kilogramach lub tonach. 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY – urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru ważne świadectwa. 
 
7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIARÓW – obmiary należy przeprowadzać przed 
częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występującej dłuższej 
przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW – występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, 
etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po 
okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące 
odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch 
technologiczny. 
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH – do podstawowych 
obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór taki polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie wykonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. 
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8.3. ODBIORY PRZEWODÓW KOMINOWYCH, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH – 
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 
instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu 
budowlanego. 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych powinny 
obejmować w szczególności: 
- przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne); 
- instalacje wewnętrzne i zewnętrzne (wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze i 
inne); 
- urządzenia techniczne kotłowni, hydroforni i inne); 
- urządzenia dźwigowe, podnośnikowe i inne); 
- urządzenia technologiczne; 
Przy dokonywaniu badań i prób oraz odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte 
w odpowiednich Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót” lub innych publikacjach technicznych. 
 
8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ETAPOWY – roboty do odbioru częściowego (ocena ilości 
i jakości wykonanych części robót) lub etapowego (ocena ilości i jakości robót stanowiących 
całość techniczną) zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. 
 
8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY – dotyczy obiektów produkcyjnych, o potrzebie i zakresie 
rozruchu technologicznego decyduje zamawiający. 
8.6. ODBIÓR KOŃCOWY – przeprowadzany jest w trybie i na warunkach określonych w 
umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego – w 
obecności inspektora nadzoru i wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez wykonawcę”. W trakcie 
odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, 
instalacji i urządzeń. W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić 
nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i trwałość, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
8.7. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI – dokonywany po okresie rękojmi, wymaga 
przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych; 
- protokołu odbioru końcowego; 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych podczas odbioru końcowego; 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad; 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.8. ODBIÓR  OSTATECZNY – POGWARANCYJNY – polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze 
po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI 
URZĄDZEŃ -  wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
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dokumentacji  projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
której zawartość określa ustawa Prawo Budowlane. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po sześć 
egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 
systemu 
 
8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO – do odbioru obiektu 
budowlanego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
należytego porządku terenu budowy; 
- dokumentację powykonawczą; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe z umowy i 
ewentualnie uzupełniające i zamienne); 
- recepty i ustalenie technologiczne; 
- dziennik budowy i książkę obmiaru (oryginały); 
- wyniki badań kontrolnych oraz laboratoryjnych; 
- wszystkie wcześniejsze protokoły odbiorów; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa; 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących; 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT – szczegółowy tryb dokonywania rozliczeń określa umowa o roboty 
budowlane. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
10.2. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych; 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych; 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze budowlanym; 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie środowiska; 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności 
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju 
i czynności opracowań geodezyjno – kartograficznych obowiązujących w budownictwie; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego; 
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1.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.06.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
(1) B.06.01.00  stosuje się drewno klasy K27 
(2) B.06.04.00 stosuje się drewno klasy K33 
według następujących norm państwowych: 
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa 
tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna

 

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 
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Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości 
lub długości 

 

Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 
 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

 dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –
2 mm. 

2.2. Łączniki – wszystkie elementy stalowe ocynkowane lub nierdzewne. 

2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
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Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 
z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 

3.  Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2.  Więźba dachowa 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 
więcej jak 0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
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w długości elementu do 20 mm 
w odległości między węzłami do 5 mm 
w wysokości do 10 mm. 

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane jedną warstwą papy. 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 
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2.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
10025:2002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 
6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 
– 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4)  Blachy 
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką 
do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 1250×2500 1500×3000 
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1000×4000 
 1000×6000 

1250×5000  1500×6000 
 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stoso-
wanie blach grubych. 

c) Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

d) Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o 
masie: 
– przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
– przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
– przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
– przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
– przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 
kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości 
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, roz-

warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemeta-

liczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
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2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-
546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
– zaświadczenie jakości 
– spełniać wymagania norm przedmiotowych 
– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązu-

jących norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

 własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wy-

ładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie 
i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształce-
niem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania 
powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-
gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
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Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

 Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4.  Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące graniczSnych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 
załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 
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do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 

 

5.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 

z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 
widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
– obróbka spoin 
– przetopienie grani 
– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 
– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 
– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 
– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej 
jak na dwa zwoje. 

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru. 

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
– sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 
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przekraczać wartości: 

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm 
słupa 
 rzędna fundamentu     rozstaw śrub 
na powierzchni betonu       do 2,0            do 5,0 
na podlewce               do 10.0 

5.4.3. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 
 słupa  niż 15 mm 
 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 
 wiązara  niż 15 mm 
 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji B.07.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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3.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

E.06. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - TYMCZASOWE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną . 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe - tymczasowe 

b) rozdzielnia elektryczna demontowalna wewnętrzna 

c) instalacje elektryczne zasilające – tymczasowe, układane na nawierzchni, w miejscach 
komunikacyjnych zabezpieczone osłonami 

d) podłączenie instalacji do istniejących złączy 

e) badania, próby i sprawdzenia działania instalacji 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

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

2. Materiały 

2.1.  Tablice lokalne z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych 
w dokumentacji projektowej. 

2.3.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V 
z żyłami miedzianymi o przekroju wg projektu 

2.5.  Oprawy do żarówek wg projektu 

2.6.   Obudowy kabli zasilających. 

2.8.  Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm. 

2.9.  Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 

2.10.  Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V. 

2.11.  Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V . 

2.12.  Łączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V bryzgoodporne. 

2.13.  Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe. 

 
(1) Odbiór materiałów na budowie  

 Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy 
dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego.  
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 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy.  

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

(2) Składowanie materiałów na budowie 

 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.  

3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

– samochód dostawczy do 0,9 t, 

4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

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

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

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami.  
– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla 
opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych 
z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świeczni-
kowych. 

5.6. Podejście do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 
kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
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Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7. Układanie przewodów - przewody tymczasowe układane bez mocowania na stałe 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie 
ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

 Układanie przewodów na uchwytach  
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 
Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych 
i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi 
ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się 
w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy 
przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

 Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  
– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 

korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz 
z założeniem pokryw.  

 Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  
– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy 
z założeniem pokrywy.  

5.8.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 
zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

5.10.  Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji. 
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Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą należy wstawić i zamocować. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,  
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych,  
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
– podłączyć obwody zewnętrzne  
– podłączyć przewody ochronne  

5.11. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
– pomiar rezystancji izolacji instalacji  
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
– pomiary impedancji pętli zwarciowych  
– pomiary rezystancji uziemień  

 

6. Kontrola jakości robót 
(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne  

9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10. Przepisy związane 
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

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

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

 
 
 
 
 

 


