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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST IE 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST IE) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem - w pełnym brzmieniu: „WYMIANA 
ROZDZIELNI A3 W PAWILONIE A ORAZ WYMIANA AGREGATU 
PRADOTWÓRCZEGO” 
 
Adres: Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1 

 
1.2. Inwestor 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum 
Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka. 
 
1.3.  Zakres stosowania ST IE 
 

Specyfikacja Techniczna ( ST IE ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. Integralne części opracowania stanowią: Projekt 
budowlano-wykonawczy oraz przedmiar robót. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST IE 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wymiany rozdzielni A3 w pawilonie A oraz wymiany agregatu 
prądotwórczego dla zadania jak w p. 1.1., w zakresie jak następuje: 

a) w zakresie instalacji elektrycznych: 
• dostawę, montaŜ i uruchomienie rozdzielni A3 w pawilonie A, 
• dostawę, montaŜ i uruchomienie agregatu prądotwórczego w budynku agregatowni. 
b) w zakresie demontaŜy: 
• demontaŜ istniejącej rozdzielni A3 w pawilonie A, 
• demontaŜ istniejącego agregatu prądotwórczego w budynku agregatowni. 
 

1.5. Określenia występujące w niniejszej ST IE 
 

W niniejszej specyfikacji uŜywa się określeń, które zostały zdefiniowane w następujących 

przepisach: 

• USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r.); 

• USTAWA „Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami; 
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; z późniejszymi zmianami; 

• PN – IEC 60364; 2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”; 
 

1.6.  Przepisy Techniczno – Budowlane 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spełniać wymagania 
techniczno – budowlane określone w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych 
ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania jak równieŜ w innych 
normach traktowanych jako źródło aktualnej wiedzy technicznej. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno 
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi 
dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczęciem robót 
elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, w którym prowadzone będą 
roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót. 

Wykonywanie robót naleŜy koordynować na bieŜąco we współpracy z kierownikiem 
budowy. Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z 
wykonawstwem robót elektrycznych naleŜy przestrzegać wymagań podanych w ST – część 
budowlana.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie 
obiektu Zamawiającemu.  

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
dokonuje technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z wykonaniem 
odpowiednich pomiarów. Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany 
jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP oraz, jeśli jest 
podwykonawcą – wymagań generalnego wykonawcy w zakresie BHP.  

Kwalifikacje personelu robót elektrycznych powinny być stwierdzone i 
udokumentowane waŜnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.  

Przy przekazaniu robót elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy 
dokumentację powykonawczą, czyli zbiór dokumentów wymaganych oraz niezbędnych 
przy pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Uznaje się, Ŝe 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
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z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
kierownika budowy o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
 

2. WYROBY DO STOSOWANIA 
 

 

2.1. Wymagania formalne 
 

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uŜyteczności publicznej naleŜy 
stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 
• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg 

określonego systemu oceny zgodności; 
• wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia wg określonego 

systemu oceny zgodności; 
• oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 

obowiązującymi Przepisami. 
 

2.2. Wymagania techniczne ogólne 
 

Do wykonania instalacji elektrycznych stosować podstawowe wyroby elektryczne: 
przewody, urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne spełniające wymagania 
formalne i określone wymagania techniczne ujęte w ustawach i rozporządzeniach 
wykonawczych do tych Ustaw – jak w p. 10. 

 
2.3. Rozdzielnica niskiego napięcia A3 
 

� napięcie znamionowe:    690/1000V, 
� napięcie probiercze przemienne:   2 500V, 
� częstotliwość znamionowa:    50Hz, 
� prąd znamionowy ciągły:    630A, 
� stopień ochrony:     IP55, 
� zwarciowy znamionowy prąd 1-sek:   36kA, 
� układ pól według schematu, 
� wprowadzenie kabli od dołu z kanału. 

 
2.4. Agregat prądotwórczy z funkcją samo startu 
 

� moc w trybie ciągłym:    378,00kVA/302,40kW, 
� moc w trybie rezerwowym:    415,80kVA/332,60kW, 
� współczynnik mocy cosΦ:    0,8, 
� częstotliwość:      50Hz, 
� liczba faz:      3, 
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� pojemność zbiornika paliwa:    750 litrów, 
� długość:      3000mm, 
� szerokość:      1300mm, 
� wysokość:      2000mm, 
� masa:       3300kg, 
� zbiornik paliwa, 
� automatyczny panel sterowania z portem RS232 i RS485 z protokołem 

MODBUS, 
� czerpnia i wyrzutnia powietrza, 
� kompletny układ wydechowy, 

 
2.4.1. Prądnica trójfazowa synchroniczna 
 

� moc w trybie ciągłym:    410,00kVA, 
� moc w trybie rezerwowym:    450,00kVA, 
� rodzaj połączeń uzwojeń:    gwiazda, 
� napięcie znamionowe:    400/230V, 
� częstotliwość znamionowa:    50Hz, 
� stopień ochrony IP:     25, 
� typ elektronicznego regulatora napięcia:   M40FA640A, 
� dokładność regulacji napięcia:   0,5%, 
� klasa izolacji:      H, 
� chłodzenie:      ciecz. 

 
2.4.2. Silnik napędowy wysokopręŜny 
 

� liczba cylindrów:     6, 
� pojemność skokowa:     12,78l, 
� zasilanie w powietrze:    turbospręŜarka, 
� chłodzenie:      ciecz, 
� moc na wale:      356kW, 
� zuŜycie paliwa przy 100% obc. mocy ciągłej: 76,5l/h, 
� zuŜycie paliwa przy 750% obc. mocy ciągłej: 57,7l/h, 
� zuŜycie paliwa przy 50% obc. mocy ciągłej: 39,5l/h, 
� prędkość obrotowa:     1500obr/min, 
� standardowy regulator obrotów:   elektroniczny, 
� dokładność regulacji dla stand. reg. obr.:  0,25%, 
� napięcie instalacji rozruchowej:   24V, 
� liczba akumulatorów:     2, 
� pojemność akumulatora:    120Ah, 
� ilość płynu chłodzącego wraz z chłodnicą:  44l, 
� ilość oleju:      36l, 
� moc cieplna oddawana do ukł. chłodzenia:  122kW, 
� moc cieplna oddawana do ukł. wydechowego: 250kW, 
� moc cieplna oddawana do otoczenia przez riadjację: 17kW, 
� temeperatura gazów spalinowych:   5700C, 
� ilość powietrza potrzebna do spalania:  20,6m3/min, 
� ilość powietrza potrzebna do chłodzenia:  185,0m3/min, 
� przepływ spalin:     55,1m3/min, 
� średnie efektywne ciśnienie uŜyteczne BMEP: 2700bar. 
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2.4.3. Zespół 
 

� silnik napędowy i prądnica na ramie stalowej z układem tłumienia drgań; 
� wersja nieobudowana do zabudowania w pomieszczeniu; 
� układ chłodzenia z chłodnicą; 
� na ramie układ chłodzenia, zbiornik paliwa z instalacją paliwową, akumulator 

rozruchowy z instalacją elektryczną, tłumik wydechu, pompa spustu oleju; 
� rozruch automatyczny z układem SZR; 
� panel sterowania elektronicznego z protokołem transmisji MODBUS; 
� wyłącznik główny prądnicy; 
� roczny limit czasu pracy awaryjnej 500 godzin; 
� roczny limit czasu pracy ciągłej nieograniczony; 
� układ podgrzewania bloku silnika i ładowarka akumulatorów; 

 
1.4.1. Warunki dostawy 
 

� dostawa i rozładunek agregatu na terenie obiektu; 
� montaŜ dostarczonego agregatu na fundamencie; 
� dostawa i montaŜ układu wydechowego, wykonanie izolacji termicznej 

przejścia przez ścianę; 
� dostawa i montaŜ układu wentylacyjnego z uwzględnieniem kompensatora 

drgań; 
� dostawa i montaŜ Ŝaluzji na wyrzutni powietrza w wykonaniu ocynkowanym; 
� podłączenie do instalacji elektrycznej; 
� wyposaŜenie agregatu w płyny eksploatacyjne (bez oleju napędowego); 
� uruchomienie zespołu i próby rozruchowe; 
� dostarczenie dokumentacji technicznej w języku polskim; 
� przeszkolenie obsługi w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzenia; 
� gwarancja min. 12 miesięcy od daty uruchomienia agregatu; 
� zapewnienie serwisu gwarancyjnego; 
� instrukcja obsługi w języku polskim. 

 
Agregaty prądotwórcze np. DELTA POWER lub inne spełniające wymagania specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mieć 
moŜliwość korzystania z takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. 

 
 

4. TRANSPORT. 
 

Transport materiałów instalacyjnych powinien odbywać się przy zastosowaniu takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewoŜonych materiałów 
i jakość wykonywanych robót. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, poleceniami nadzorującego przedstawiciela GZE S.A oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz następującymi zasadami: 

• do wykonania instalacji elektrycznych naleŜy uŜywać przewodów, kabli, sprzętu, 
osprzętu oraz urządzeń i aparatury oraz materiałów elektroinstalacyjnych 
posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie; 

• naleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów jednofazowych; 

• naleŜy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami; 
• trasy przewodów naleŜy prowadzić w liniach prostych równolegle do ścian i stropów; 
• wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne 

powinny być tak zainstalowanie, aby było moŜliwe ich swobodne funkcjonowanie 
oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji; 

• nie naleŜy ustawiać słupów i prowadzić robót na wysokości większej niŜ 3 m w 
warunkach utrudnionych: przy złej widoczności, podczas silnego wiatru, wyładowań 
atmosferycznych, odwilŜy oraz mrozu większego niŜ minus 100C. 

 
5.2. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
 

Koordynacja robót budowlano - montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją naleŜy objąć projekt 
organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót elektrycznych oraz pomocnicze roboty 
ogólnobudowlane związane z robotami elektrycznymi, uwzględniając przy tym etapowy 
charakter budowy. 
 
5.3. Etapowanie robót 
 

Wszystkie roboty ujęte w ramach dostawy, montaŜu i uruchomienia urządzeń 
rozdzielczych i agregatu naleŜy prowadzić w ramach przewidzianego etapowania robót. 
W związku z konicznością koordynacji robót w zakresie modernizacji układu zasilania 
przyjęto następujące etapowanie robót: 

� demontaŜ istniejącego agregatu prądotwórczego; 
� zabudowa nowego agregatu prądotwórczego 300kW; 
� ustawienie sekcji I nowoprojektowanej rozdzielni A3; 
� przełączenie obwodów odbiorczych sekcji I rozdzielni A3; 
� ustawienie sekcji II nowoprojektowanej rozdzielni A3; 
� przełączenie obwodów odbiorczych sekcji II rozdzielni A3; 
� ustawienie sekcji III nowoprojektowanej rozdzielni A3; 
� przełączenie obwodów odbiorczych sekcji III rozdzielni A3; 

 
Wykonawca powinien opracować harmonogram robót uwzględniający: 

� praca obiektu w ruchu ciągłym; 
� koordynacja robót i uzgodnienia z Działem techniczno Eksploatacyjnym i 

Inspektorem Nadzoru Robót; 
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� terminy wyłączeń i nadzorów z Zakładem Energetycznym; 
� zapewnienie zabezpieczenia sprzętowo – osobowego na czas wykonywania 

robót; 
� nadzwyczajne okoliczności ( nieprzewidziane), które mogą mieć wpływ na 

chwilowe przestoje, związane z działalnością statutową obiektu; 
 

Przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywania robót potwierdzonej przez 
pracownika Działu Techniczno Eksploatacyjnego. Wykonawca zachowa szczególną 
staranność przy robotach związanych z przełączaniem kabli pomiędzy rozdzielnicami. 
Wszystkie uzgodnienia z właściwymi jednostkami Zakładu Energetycznego leŜą po stronie 
Wykonawcy. W czasie wykonywania robót na terenie obiektu musi być stale obecny 
Kierownik (budowy, robót). Zaplecze we własnym zakresie zapewni wykonawca w miejscu 
wskazanym przez Dział Techniczno Eksploatacyjny. 

 
5.4. Zabezpieczenie tymczasowe 
 

Wykonawca niniejszej branŜy zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez 
siebie robót. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich końcowego 
odbioru. W szczególności, Wykonawca zapewni dla wykonywanych przez siebie robót, w 
czasie całości trwania zadania: 

� zabezpieczenie mechaniczne instalacji tymczasowych oraz będących w trakcie 
wykonywania; 

� zabezpieczenie innych elementów budowy przed zniszczeniem; 
� ochrona akustyczna prowadzonych prac celem przestrzegania obowiązujących 

przepisów prawnych i zwyczajowych dotyczących uciąŜliwości akustycznej 
dla pracowników oraz mieszkańców posesji przylegających do terenu 
inwestycji; 

� przedsięwzięcie wszelkich środków niezbędnych dla ochrony przed 
zanieczyszczeniem innych stref prowadzenia robót; 

� wskazanie osób dyspozycyjnych przez całą dobę w celu niezwłocznego 
usuwania ewentualnych usterek powstałych w trakcie wykonywania prac. 

 
5.5. Odbiór frontu robót i zabezpieczenie robót 
 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dokona odbioru frontu robót. 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować stan, w jakim znajduje się 
miejsce wykonania jego prac, zbadać współzaleŜności prac innych branŜ związane z jego 
pracami, a zwłaszcza Wykonawca powinien zapoznać się z podziałami na kolejne etapy 
przebiegu robót według: 

� organizacji ogólnego podziału na etapy budowy; 
� zaawansowania robót kaŜdej z branŜy. 

Z powyŜszego odbioru zostanie sporządzony protokół wyszczególniający usterki, które 
naleŜy usunąć przed rozpoczęciem robót określonych w niniejszym opisie. 
JeŜeli Wykonawca niniejszej branŜy rozpocznie roboty na frontach, które nie zostały 
odebrane, będzie to równoznaczne z dokonaniem przez niego odbioru bez zastrzeŜeń. 
Do chwili całkowitego odbioru robót, wykonawca niniejszej branŜy zobowiązany jest do ich 
zabezpieczenia. 
 
5.6. Dostawa i montaŜ rozdzielnic 
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Rozdzielnice niskiego napięcia zaprojektowano w szafach wolnostojących 
przyściennych typu XL3 4000 lub równorzędnej. Rozwiązania przyjęte w obudowach szaf 
winny być zgodne z normą PN-EN 60439-1 i winny posiadać: 

� właściwości izolacyjne; 
� wytrzymałość zwarciową; 
� skuteczność zabezpieczeń; 
� normatywne odstępy izolacyjne i drogę upływu; 
� właściwą ochronę IP. 

Osprzęt do zamontowania w rozdzielnicy wg. schematu rozdzielnicy modułowy, do montaŜu 
aparatury na szynach. 
Rozdzielnica powinna zostać kompletnie zmontowana na warsztacie Wykonawcy, 
sprawdzona, dostarczona na budowę bezpośrednio przed jej zabudowaniem. 
KaŜda rozdzielnica dostarczona na obiekt musi posiadać protokół z przeprowadzonych badań 
oraz świadectwo badań typu. 
Lokalizacje rozdzielnic powinna być zgodna z Projektem. 
Na przedniej ścianie rozdzielnic naleŜy umieścić tabliczkę z znakiem ostrzegającym: „Uwaga 
urządzenie elektryczne”. 
Rozdzielnice naleŜy uziemić zgodnie z Warunkami Technicznymi w zakresie ochrony 
przeciwporaŜeniowej. W tym celu stalową bednarkę ocynkowaną instalacji uziemiającej, 
naleŜy połączyć z głównym zaciskiem uziemiającym szafy oświetleniowej za pomocą śruby o 
średnicy nie mniejszej niŜ 10mm. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa 
niŜ 5Ω. 
 
5.7. DemontaŜ 
 

DemontaŜ rozdzielnic naleŜy wykonać zgodnie z harmonogramem prowadzenia 
robót. Wszelkie elementy wskazane przez Inspektora nadzoru przed demontaŜem naleŜy 
przekazać Zamawiającemu za potwierdzeniem odbioru, pozostałe naleŜy zezłomować. 
Pokwitowania dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST (ewentualne 
zamienniki materiałów uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i potwierdzać wpisem w dzienniku 
budowy), zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu. Wykonawca jest zobowiązany do 
stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót i zgodności z Dokumentacją Projektową. 

 

7. OBMIAR ROBÓT (ZASADY OBMIARU I ICH 
DOKUMENTOWANIA) 

 
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Błąd lub 
przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie (moŜliwie szybko) przez 
inspektora nadzoru. 

 
8.2. Odbiór końcowy. 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca powinien: przygotować 
dokumentację powykonawczą. W trakcie 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. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, tworzące Dokumentację 
Powykonawczą: 

• projekt powykonawczy – zaktualizowany po wykonaniu robót projekt wykonawczy z 
naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami; 

• Specyfikację Techniczną; 
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów; 
• protokóły z przeprowadzonych odbiorów częściowych; 
• protokóły z przeprowadzonych badań (pomiarów o sprawdzeń); 
• deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i 

urządzenia; 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, Ŝe pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Odbiór ostateczny 
polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego lub cena ryczałtowa. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy związane) 
 

• USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r.); 

• USTAWA „Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami; 
• USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji; 
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym; 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
uŜytkowego; 

• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 
roku w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 
września 1997 r. (z późniejszymi zmianami, ostatnia 28.sierpnia 2003) w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych; 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27. lipca 2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających 
zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

• USTAWA z 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym; 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r. w 
sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu; 
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• Ustawa z 29.stycznia 2004 r -Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177); 

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003 
zmieniające rozporządzenie (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 




