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1.9 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s q  wymagania dotyczqce 
wykonania i odbioru robdt elektrycznych w Wydriale lntynierii Lqdowej i ~rodowiska 
Politechniki Gdanskrej 
Odstgpstwa od wyrnagari podanych w niniejszej specyfikacji mogq miec miejsce tylko 
w przypadkach rnalyck prostych robot i konstrukcji drugorzqdnych o niewielkim 
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosk, ie podstawowe wyrnagania bgdq spelnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy 
przestrzeganlu zasad sztuki budowlanej. 

1.2 Qkreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z okreslaniami ujqtymi w 
odpow~ednich normach i przepisach 

I .3 Ogblne wyrnagania dotyczqce robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc 
z dokumentacjq projektowq, ST, przepisami Prawa Budowlanego, sztukq budowlanq 
I poleceniami lnspektora nadzoru. 
Wykonawca nie moie wykorzystywad biqd6w lub opuszczeri w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic lnspektora nadzoru, 
ktbry dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystk~e wykonane roboty i dostarczone materiaty majq byc zgodne z 
cfokurnentaclq projektowq i ST. 
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgdq zgodne z 
dokurnentacjq projektowq tub ST i majq wplyw na niezadowalajqcq jakosc elementu 
budowli, to takie materiaty zostanq zastqpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tnvania 
reallzacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bqdzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia 
zabezpiecza~qce, w tym: ogrodzen ia, porqcze, oswietlenie, sygnaly i znaki 
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Brodki niezbqdne do ochrony robot, wygody 
spo4ecznasc1 i ~nnych. 
Wykonawca ma obowiqzek znaC i stosowak w czasie prowadzenia robot wszelkie 
przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. 
Wszystkie materialy uzyte do robbt muszq miec swiadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnionq jednostkg, jednoznacznie okreslajqce brak 
szkodl~wego oddzialywania tych materialow na srodowisko. 
Jef clr Wykonawca utyt  materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodq 
Zarnaw~ajqcego, a ich u2ycie spowodowalo jakiekolwiek zagroienie dla srodowiska, 
to konsek,wencje tego poniesie Zamawiajqcy. 
Wykonawca bqdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpoiarowej. 
Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzqt przeciwpozarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz prod ukcyjnych, w pornieszczeniach 
b~urowych, mleszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 



Matenab latwopalne bedq skladowane w sposbb zgodny z odpowiednim i przepisami 
I zabezpieczone przed dostepern osob trzecich. 
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem 
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
instalacji i u rzqdzeli tlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takle jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i 
zabezp~eczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania 
budowy 
Podczas realizacji robot wykonawca bqdzie przestrzegac przepisow dotyczqcych 
bezpieczenstwa I hig ieny pracy. 
W szczegolnosci wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywal 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajqcych 
odpowlednich wymagan sanitarnych. 
Wykonawca zapewnl i bedzie utrzymywal wszelkie u rzqdzen ia zabezpieczajqce, 
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziet dla ochrony zycia i zdrowia osob 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje siq, ie wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wyrnagati okreslonych 
powyiej nie podlegajq odrebnej zaplacie i s q  uwzglednione w cenie umownej. 
Wykonawca bedaie odpowiedzialny za ochrone robbt i za wszelkie materialy i 
urzqdzen~a uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca zobowiqzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy 
aamln~straqi paristwowej i sarnorzqdowej, ktbre s q  w jakikolwiek sposob zwiqzane z 
robotam1 i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisbw i 
wytycznych podczas prowadzenia robbt. 
Wykonawca bqdzie przestrzegac praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny 
za wypein ien ie wszel kich wymagari prawnyc h odnosnie wykorzystania 
opatentowanych urzqdzeri lub rnetod i w sposob ciqgly bedzie inforrnowak lnspektora 
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie zezwolefi i inne odnosne 
dokumenty 

Do wykonania i montazu instalacji, urzqdzeri elektrycznych i odbiornikow energii 
elektrycznej nalety stosowac prrewody, kable, osprzqt oraz aparature i urzqdzenia 
elektryctne posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje siq wyroby, dla ktorych producent lub 
]ego upowainiony przedstawiciel: 
- dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug 
okreslonego systernu oceny zgodnosci, 
- wydal deklaracje zgodnoSci z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 
Migdzynarodowq Komisjq Elektrotechnicznq (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich 
NO&, norm y krajowe opracowane z uwzg led nieniem przepisow bezpieczeristwa 
Mlqdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczqcych Zatwierdzenia Sprzetu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 
- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym 6 zgodnie z 
obowiqzujqcyrni przepisami, 



- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla 
wyrobu urnieszczonego w okreslonym przez Komisjq Europejskq wykazie wyrobow 
majqcych n~ewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, 
- wydat oswiadczenie, ie zapewniono zgodnosC wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indyw~dualnq dokumentacjq projektowq, sporzqdzonq przez projektanta obiektu lub z 
nim uzgodnionq. 
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nle wyrnienionych, jest moiliwe pod 
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
uwzglqdnien~a ich w zatwierdzonym projekcie dotyczqcym montazu urzqdzen 
elektroenergetyczn ych w obiekcie budowlanym. 
Materialy nie odpawiadajqce wymaganiom 1akosciowym zostanq przez Wykonawcq 
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez lnspektora 
nadzoru. 
Katdy rodaaj robot, w ktorym znajdujq sig nie zbadane i nie zaakceptowane 
rnaterialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc siq z jego nieprzyjeciem i 
n 1ezap4acen  em. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaiy, do czasu gdy bqdq 
one potrzebne do robbt, byty rabezpieczone pned zanieczyszczeniem, zachowaly 
swojq ~akosC i wtahciwoSC do rob& i by)y dostepne do kontroii przez lnspektora 
nadzoru. Prrechowywanie materialow musi siq odbywac na zasadach i w warunkach 
od powiednich d la danego materialu oraz w sposob s kutecznie za bezpieczajqcy 
przed dostgpem osob tnecich. 
M~ejsca czasowego skiadowania materiatow bqdq zlokalizowane w obrqbie terenu 
budowy w mrejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Materialy naleiy przechowywac w pornieszczeniach zarnkniqtych, przystosowanych 
do tego celc;, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. 
Wszystkie miejsca czasowego skkadowan~a materiatow powinn y byc po zakohczeniu 
rob6t doprowadzone przez Wykonawcq do ich pierwotnego stanu. 
Dopuszcza siq zamieszczenie rozwiqzan w oparciu o produkty (wy roby) innych 
producentow pod warunkiem: 
- spetnian~a tych samych wlasciwoSci technicznych (niepogorszenia parametrow 

technicznych instalacji), 
- przedstawienia zarniennych rozwiqzati na pismie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzqtu, ktory nie 
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosk wykonywanych robot. Sprzet utywany 
do robot powinien by6 zgodny z afertq Wykonawcy. 
Ilosc, typ r wydajnosc sprzqtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robbt, zgodnie z 
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowei, ST, wskazaniach lnspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umowq. 
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu 
powi nny byc uzgodnione i zaakceptowane przer inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Spnqt bqdqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajqty do wykonania robot ma byc 



utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony 
Srodow~ska I przepisy dotyczqce jego uiytkowania. 
Wykonawca dostarczy lnspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajqcych 
dopuszczenie sprz~tu  do uiytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jak~kolwiek sprzqt, maszyny, lub urzqdzenia i narzqdzia nie gwarantujqce 
zachowania warunkow technologicznych, nie zostanq prrez lnspektora nadzoru 
~nwestorskiego dopuszczone do robot i nie mogq by6 stosowane. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzqtu w 
cenle jednostkowej robot do ktorych ten spnq t  jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzetu nie podlegajq oddzielnej zaplacie. 
Sprzet powinien odpowiadac ogbln~e przyjqtym wymaganiom, co do ich jakosci i 
wytrzyrnalosci. Sprzgt powinien miec ustalone parametry techniczne i powinien byC 
wykorrystywany zgodn~e t wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego 
przeznacteniem. Maszyny mozna uruchamiac dopier0 po uprzednim zbadaniu ich 
stanu technicznego i poprawnosci dzialania. Naleiy je zabezpieczyk przed 
mozlrwosciq uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca przystqpujqcy do 
wykonania instalacji elektrycznych winien udokumentowac, ze posiada rnaszyny i 
sprzet, gwarantujqcy wysokq jakosc robot. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkew transportu, 
ktbre nie wplynq niekorrystnie na jakosc wykonywanych robot i w~asciwosci 
przewozonych materialbw. 

Liczba, typ i rodzaj srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot 
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokurnentacji projektowej, ST i wskazaniach 
tnspektora nadzoru w terrninie przewidzianym w umowie. 
$rod k~ I u rzqdzenia transportu pawinny bye odpowiednia przystasowane do 
transportu materialbw, elementow itp., niezbgdnych do wykonania danego rodzaju 
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyb pnedmioty przed 
przern~eszczaniem siq, aby zapobiec ich uszkodzeniu. 

Wykonawca bedzie usuwac na bieiqco, na wtasny koszt, wszelkie 
zanieczyszczen la spowodowane jego pojazdami na drogach pu bl icznych oraz 
dojazclach do terenu budowy. 

Przed rozpoczgciern robot wykonawca opracuje projekt technologii i organizacji 
montaiu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementbw konstrukcyjnych o 
w~gkszych gabarytach tub masie). 
Wykonawca jest odpowiedz~alny za prowadzenie robot zgodnie z umowq lub 
kontraktem oraz za jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich 
zgod noSC z dokurnentacjq projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji 
rob6t oraz poleceniami lnspektora nadzoru. 
























