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zadania inwestycyjnego pn.: 
 

Wykonanie instalacj i  informatycznych i elektrycznych w budynku Domu Pomocy 
Społecznej im. Św. Alberta, w oparciu o wymogi  Standardów okablowania strukturalnego 
dla Domów Pomocy Społecznej,  koniecznego do wdrożenia systemu "Syrena", 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C  Z  Ę  Ś  Ć  O G Ó L  N A



 
 
1.  DANE OGÓLNE 
 
1.1.  Nazw a nad a na zamówieniu przez zamawiającego 
Wykonanie instalacj i  informatycznych i elektrycznych w budynku Domu Pomocy 
Społecznej im. Św. Alberta, w oparciu o wymogi  Standardów okablowania strukturalnego 
dla Domów Pomocy Społecznej,  koniecznego do wdrożenia systemu "Syrena", 
 
1.2.  Przedm iot i  zakres  robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB)są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiekcie budowlanym: pt.: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata 
Alberta przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie  
 
 
1.3.  Zakres  stosowania STW iORB 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz 
stanowi podstawę rozliczenia robót budowlanych w obiektach wymienionych w pkt.1. 
 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót 
tymczasowych  
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują. 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
 
1.5.1. Rodzaje użytkowania terenu oraz prawa rzeczowe 
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowi istniejący budynek Domu Pomocy 
Społecznej im. Św. Brata Alberta w Warszawie. 
 
 1.5.2. Istniejące uzbrojenie terenu 
Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono na 
podstawie wizji w terenie. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, STWiORB i poleceniami 
inspektora nadzoru . 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określającym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy terenu 
budowy i egzemplarz STWiORB . 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacją powiązaną jest projekt pt. „Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dotyczącej instalacji informatycznych i elektrycznych w budynku Domu Pomocy 
Społecznej im. Św. Alberta, w oparciu o wymogi Standardów okablowania strukturalnego dla 
Domów Pomocy Społecznej, koniecznego do wdrożenia systemu "Syrena", 
  



 
 
1.6.3. Zgodność robót z STWiORB 
STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z wycenionym przedmiarem robót i STWiORB. 
Wielkości określone w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a zarzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dopuszczalne materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z Szczegółową Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
 
1.6.4. Zabezpieczenia terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy robót w okresie trwania budowy - Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w umowną Cenę przetargową.



1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego . Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami lub substancjami toksycznymi, 
b) możliwością powstania pożaru. 
 
1.6.6. Ochrona przeciw pożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i sprzęcie. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji. 
 
1.6.8. 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 zabezpieczając, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty odbioru ostatecznego. 
 
1.6.10. Stosowanie się do praw i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót np. rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (  Dz. U z 19. 03. 
2003r. nr . 47, poz. 401). 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 inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
  



2.  MATE RIAŁY  
 
2 .1.  W łaśc iwości  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 pkt.1 
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
szczegółowych STWiORB. 
Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia 
oraz powinny odpowiadać :  
- Polskim Normom 
- wymaganiom specyfikacji technicznej; 
- wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
2.2.  Materiały nie odpowiadające  wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora . Każdy 
rodzaj Robót ,w którym znajdują się niezbadane, nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego niezapłaceniem. 
 
2.3.  Przechowywanie  i  sk ładowanie  materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowe składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenem Budowy – w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4.  Wariantowe  stosowanie  materiałów 
Jeśli STWiORB przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 
1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
3.  S P R Z Ę T  
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jakość (PZJ) lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w 
powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
 
  



 
4.  WYKONAN IE ROBÓT 
4.1.  Ogólne z as ad y  wy kon ani a  robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
STWiORB oraz poleceniami Inspektora Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Dokumentacji Przetargowej, STWiORB, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora będą wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
4.2.  Zgodność Robót z  STW iORB 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. STWiORB oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Zamówienia, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
 
- Dokumentacja projektowa  
- STWiORB 
 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 
skali rysunków. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z STWiORB. 
Dane określone w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku 
gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z STWiORB i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi a Roty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
 
 
5.  DOKUMENTY BUDOWY 
 
5.1.  Protokół odbioru końcowy 
Do protokołu odbioru należy wpisywać w szczególności :  
- datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów Robót znikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB 
 
 

zadania inwestycyjnego p.n.: 
 
 
„Wykonanie instalacji informatycznych i elektrycznych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. 
Alberta, w oparciu o wymogi Standardów okablowania strukturalnego dla Domów Pomocy Społecznej, 
koniecznego do wdrożenia systemu "Syrena". 
 
 
 
 
 
 

INSTAL ACJE STRUKTURAL NE 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

1  W S T ĘP  
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące instalacji i urządzenia elektryczne w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata 
Alberta przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie  
 
1.2 STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

robotach wymienionych w punkcie 1.1. 
 
2  Z A K R E S  ROBÓT 
 
2.1 ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I  

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z 
instalacjami strukturalnymi obejmujących wykonanie: 
1. instalacji elektrycznych 
2. instalacji gniazd wtykowych  
3.    instalacji uziemienia 
4.    instalacji sieci strukturalnej, WiFi oraz telewizji kablowej 
 
2.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
2.2.1 Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami; 
 2.2.2 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z STWiORB, 
wycenionym przedmiarem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
3  MAT E RIAŁY 
Materiały użyte do wykonania przedmiotowego zadania zostały wyszczególnione w 
projekcie. Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji materiały i 
urządzenia muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty 
higieniczne, energetyczne, bezpieczeństwa i pożarowe. Instalację należy wykonać stosując wyroby, 
które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
4  S P R Z Ę T  
      Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnych wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu robót pomocniczych oraz z czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, dostaw inwestorskich itp. 

  



 
5  WYKONAN IE ROBÓT 
 
5.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1.1  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność ze STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru robót. 
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Budynek jest wyposażony w główną rozdzielnię NN 0,4kV. Główna rozdzielnia NN zlokalizowana jest w 
piwnicy budynku. Na korytarzach trasy kablowe, powinny być prowadzone w przestrzeni między stropowej 
lub przy braku sufitu podwieszanego w plastikowych listwach naściennych. 
Instalacja tras kablowych w suficie podwieszanym - podczas instalacji należy zastosować dwie trasy kablowe 
oddzielne dla instalacji nisko prądowych i oddzielnie dla instalacji elektrycznej zasilającej i oświetleniowej. 
Wykonane w technologii metalowych koryt kablowych podwieszanych do stropu lub mocowanych do ścian 
piętrowo pomiędzy stropem a sufitem. Koryta kablowe w nowych instalacjach powinny być tak 
projektowane, aby procent ich wypełnienia kablami nie przekraczał 70% w początkowej fazie budowy. 
Należy zapewnić do nich dostęp na przyszłość. 
Instalacja tras kablowych w plastikowych listwach na ścianach - podczas instalacji należy zastosować listwy 
kablowe plastikowe na ścianach, oddzielne dla instalacji nisko prądowych i oddzielnie dla instalacji 
elektrycznej zasilającej i oświetleniowej. Odległość między trasami minimum 30 cm. Listwy kablowe w 
nowych instalacjach powinny być tak projektowane, aby procent ich wypełnienia kablami nie przekraczał 
70% w początkowej fazie budowy. Należy zapewnić do nich dostęp na przyszłość. 
Przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynku powinny spełniać 
wymagania zawarte w pkt. 3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr75, poz.690). Zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem 
wyroby powinny być wykonane z wyrobów nierozprzestrzeniających ognia do stosowania wewnątrz 
budynku, a także o odpowiednich klasach reakcji na ogień. 
Wszelkie otwory w pozostających ścianach działowych, które powstały po demontażu istniejącej instalacji 
elektrycznej należy zamknąć i uszczelnić. 
 
 
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 
Zasilanie zestawów gniazd wtykowych w pomieszczeniach odbywać się będzie z pomieszczenia głównej 
rozdzielnicy budynku. 
Przewiduje się demontaż i przeniesienie okablowania w nowe koryta kablowe części istniejącej instalacji 
elektrycznej gniazd wtykowych. 
Dla nowo aranżowanych pomieszczeń przewiduje się nowe zestawy gniazd wtykowych oznaczonych na 
planach jako: 

a) Zestaw gniazd PA-B 

Składający się z  
 Gniazdka 230V DATA (czerwone z kluczem) – szt.3, 
 Gniazdka IT – RJ45 Kat. 6A – szt.2, 

b) Zestaw gniazd PA-T. 

Składający się z  
 Gniazdka 230V DATA (czerwone z kluczem) – szt.2, 
 Gniazdka IT – RJ45 Kat. 6A – szt.2, 

 
 

c) Zestaw gniazd PA-M. 

Składający się z  



 Gniazdka 230V (zasilonego z istniejącej instalacji)– szt.2, 
 Gniazdka IT – RJ45 Kat. 6A – szt.2, 

d) Zestaw gniazd PA-L. 

Składający się z  
 Gniazdka IT – RJ45 Kat. 6A – szt.2, 

 
 
INSTALACJA UZIEMIENIA 
Należy uziemić drabinki oraz kanały kablowe w pomieszczeniach piwnicznych podłączając je do lokalnej 
szyny uziemienia – do istn. Bednarki FeZn 24x4 ułożonej wzdłuż istn. korytka kablowego w przestrzeni 
międzysufitowej w korytarzu. 
 
 
 
INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ, WIFI ORAZ TELEWIZJI KABLOWEJ 
Na potrzeby pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń mieszkańców w pomieszczeniach aranżowanych 
należy ułożyć nową sieć instalacji strukturalnej. Do gniazd RJ45 w poszczególnych pomieszczeniach należy 
ułożyć przewody kat. 6A. Wg uzgodnień z przedstawicielami Inwestora taka kategoria jest wystarczająca, 
jednak w trakcie realizacji przed rozpoczęciem wykonywania instalacji należy od Inwestora otrzymać 
ostateczne potwierdzenie tych ustaleń. Wynika to z globalnej przebudowy instalacji IT, będącej przedmiotem 
oddzielnego opracowanie.  
 
 
6  KONTROKA  JA K O Ś C I  ROBÓT 
 
6.2 ZAKRES KONTROLI BADAŃ W TRAKCIE ROBÓT I  PRZY ODBIORZE 
 
6.2.1 Aparaty i osprzęt elektryczny, przewody elektroenergetyczne muszą posiadać 

atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
6.2.2 Kontrola i badania 
6.2.2.1 Instalacje, urządzenia i szafki rozdzielcze sprawdzić po zamontowaniu w 

zakresie lokalizacji, kompletności wyposażenia oraz stanu powłok ochronnych 
6.2.2.2 Badania i pomiary elektryczne skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej 

dodatkowej oraz oporności izolacji i uziemienia ochronnego. 
  



 
7  OBM IAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest metr układanych kabli i sztuka montowanych gniazdek. 
 
8  OD B I ÓR ROBÓT 
 
8.1 OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór ostatecznego należy dokonać w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dokumenty:  
- protokoły z dokonanych pomiarów wymaganych stosownymi przepisami i   
wymogami technicznymi; 

 
- odbiór robót (protokół ostatecznego odbioru)  
 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać pomiary odbiorcze rezystencji 
izolacji, uziemień oraz skuteczności ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
 
10. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót podany w STWiORB. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań.  
Cena wykonania obejmuje: 
 - roboty przygotowawcze  
 - oznakowanie robót 
- montaż gniazd wtykowych  
- montaż przewodów, elementów instalacji 
- badania i pomiary instalacji i uziomów 
 
 


