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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dotyczących: instalacji oświetlenie awaryjnego i ewakuacyjnego w 
budynku Dworca PKS Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Polonus” S.A. 
przy. Al. Jerozolimskich 144 w Warszawie. 

2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST): 
• Stanowi składnik dokumentów przetargowych przekazywanych Oferentowi przez 

Zleceniodawcę. 
• Zawiera uogólnione zalecenia techniczne, warunki i sposoby wykonania robót, 

procedury kontroli robót i materiałów podczas realizacji Robót. 
• Podstawą do wykonania niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest projekt 

wykonawczy. 
• Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi uszczegółowienie i uzupełnienie rozwiązań 

projektowych i w związku z tym należy ją rozpatrywać łącznie z projektem 
wykonawczym oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru. 

3. Zakres robót budowlanych objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.  
 
Zakres robót obejmuje: 
 
Roboty przygotowawcze: 

• Określenie usytuowania tras kablowych.  
• Wytyczenie trasy okablowania wewnątrz obiektu.  
• Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie 

robót montażowych.  
 
Roboty zasadnicze: 

• Instalacyjne:  
o wykonanie instalacji okablowania:  

� Okablowanie zasilające oprawy należy układać natynkowo w 
listwach lub rurkach elektroinstalacyjnych mocując je do sufitu bądź 
ścian za pomocą kołków rozporowych z wkrętami stalowymi. 

� Na poziomie -1 okablowanie należy układać w istniejących trasach 
kablowych lub w rurkach elektroinstalacyjnych mocując je do sufitu 
bądź ścian za pomocą kołków rozporowych z wkrętami stalowymi. 

• Prace montażowe:  
o dostarczenie urządzeń, materiałów instalacyjnych, kabli i innych 

elementów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; 
o wykonanie instalacji – odwodów zasilających oprawy;  
o zainstalowanie opraw oświetleniowych; 
o wyposażenie istniejących rozdzielnic w wyłączniki nadprądowe dla 

obwodów oświetleniowych; 
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o podłączenie przygotowanych obwodów zasilających 230V w istniejących 
rozdzielnicach; 

 
Roboty końcowe: 

• przeprowadzenie prób okablowania – rezystancja izolacji i ciągłość żył kabli; 
• wykonanie pomiarów średnego natężenia oświetelenia; 
• Zabetonowanie/zamurowanie/zatynkowanie bruzd pionowych i poziomych oraz 

uszczelnienie przejść kablowych między strefami pożarowymi masą o odporności 
ogniowej EI120.  

• Prace porządkowe po wykonaniu robót. 

4. Określenia podstawowe. 

Określenia zawarte w niniejszej ST są zgodne z określeniami używanymi w stosownych 
normach i przepisach branży elektrycznej i teletechnicznej, w tym: 
 
Instalacja elektryczna - zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o 
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony dla określonych celów. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie 
zasilanych i chronionych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. 
Obwód odbiorczy: obwód końcowy - obwód, do którego są przyłączone 
bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe, oprawy 
oświetleniowe. 
Oprawa awaryjna – oprawa wyposażona w indywidualne źródło zasilania w postaci 
wewnętrznego akumulatora zapewniającego działania oprawy w przypadku zaniku 
podstawowego napięcia zasalania. 
Oprawa ewakuacyjna – oprawa wyposażona w indywidualne źródło zasilania w 
postaci wewnętrznego akumulatora zapewniającego działania oprawy w przypadku 
zaniku podstawowego napięcia zasalania wyposażona w piktogram wskazujący 
kierunek ewakuacji. 
Kabel - przewód wielożyłowy lub jednożyłowy, izolowany przystosowany do 
przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią, w określonych 
warunkach środowiskowych. 
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, 
łamana lub falista łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych w którym ułożone są 
jedna lub więcej linii kablowych. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Odległości między kablami - Najmniejsze dopuszczalne odległości przy 
skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi. 
Instalowanie, zakładanie instalacji - proces mocowania i wzajemnego łączenia 
części składowych i elementów systemu.  
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony 
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 
elektrycznego.  
Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z 
uziomem.  
Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych 
lub/i części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów,  
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5. Ogólne wymagania wykonania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
opracowaną i zatwierdzoną Dokumentacją Projektową - projektem wykonawczym, ST, 
normami i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca przy wykonywaniu robót 
winien je wykonywać zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Realizacja robót w budownictwie wymaga stosowania się do warunków i wymagań 
podanych w przepisach (normach, zasadach wiedzy technicznej) z zakresu 
budownictwa oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami utrzymującymi dane 
obiekty. 
Koordynacja robót budowlano-montażowych powinna być dokonywana we wszystkich 
fazach budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy 
harmonogram robót teletechnicznych i elektrycznych oraz pomocnicze roboty 
ogólnobudowlane związane z robotami teletechnicznymi.  

6. Warunki techniczne i normy. 

Wykonawca zobligowany jest znać wszelkie obowiązujące przepisy, rozporządzenia i 
wytyczne, przywoływane w Dokumentacji Projektowej lub w jakikolwiek sposób 
związane z robotami objętymi niniejszą ST. Wykonawcę obowiązuje też znajomość 
norm technicznych w jakikolwiek sposób związanych z robotami objętymi niniejszą ST. 
 
W szczególności Wykonawca będzie się stosował do: 
 

• Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. 
poz. 40, 768) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz.690) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. nr 
147 poz. 1229 i z 2003r. nr 52 poz. 452) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i 
terenów (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003 
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 
414) 

7. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz kontrolę i 
prawidłowość wykonania robót, które muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, zasadami wiedzy technicznej (w tym normami) oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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8. Przekazanie terenu budowy. 

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym, terenem, gdzie będą prowadzone prace oraz stwierdzić odpowiednie 
przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez Wykonawcę od Zleceniodawcy 
powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
udokumentowany spisaniem protokołu, podpisanego przez Kierownika Wykonawcy. 
Zamawiający, w terminie określonym w postanowieniach kontraktowych, przekaże 
Wykonawcy teren przyszłej budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami 
prawnymi i pozyskanymi decyzjami administracyjnymi. Kierownik Wykonawcy jest 
zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o terminie rozpoczęcia 
prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 

9. Przekazanie terenu budowy. 

Kierownik Robót Wykonawcy jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa terenu 
robót w całym okresie realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót.  

10.  Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót. 

W okresie prowadzenia budowy i jej wykończenia Wykonawca zobligowany jest 
dostosować się do przepisów i zasad zapewniających odpowiednie warunki 
wykonywania pracy i pobytu osób na terenie prowadzonych robót, w tym także 
zapewniać poprawne oddziaływanie prowadzonych prac na środowisko, ze szczególnym 
uwzględnieniem przepisów BHP, ustawy o ochronie środowiska i ustawy o odpadach i 
stosownych przepisów wykonawczych. 

11.  Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca musi przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, a także utrzymywać 
sprawny sprzęt p.poż., wymagany przez odpowiednie, szczegółowe przepisy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat prowadzenia robót. 

12.  Materiały szkodliwe. 

• Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą 
być dopuszczone do użycia ani wbudowania. 

• Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie, o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 

• Wszelkie materiały użyte do robót, będą miały świadectwo dopuszczenia wydane 
przez uprawnioną jednostkę. 

13.  Bezpieczeństwo i higiena pracy na terenie wykonania prac. 

Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami z zakresu BHP.  
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Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania swoich pracowników o zagrożeniach 
jakie mogą mieć miejsce na terenie budowy, w tym podczas wykonywania prac branży 
elektrycznej oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zajścia 
nieszczęśliwego wypadku przy realizacji tych prac, zasadach uniknięcia sytuacji 
niebezpiecznych dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac. Zapewnienia 
pracownikom warunków sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zapewnienie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju urządzeń 
zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży, przeznaczonych dla 
ochrony życia i zdrowia pracowników. 

14.  Materiały. 

Wszystkie materiały których Wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać 
warunkom określonym wart. 10. ustawy "Prawo Budowlane". Ponadto materiały te 
muszą być zgodne z normami i powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat 
zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru wszystkie atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość 
stosowanych materiałów wraz z próbkami, ewentualnie świadectwami badań 
laboratoryjnych, celem uzyskania akceptacji. Akceptacja ta powinna być udzielona 
jeszcze przed dostarczeniem materiałów budowlanych na plac budowy. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdą się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie 
usunięty na koszt Wykonawcy oraz niezapłacony. 
Zastosowane materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym ich producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 
rysunkami. 

15. Składowanie. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się certyfikatów lub świadectw 
jakości należy dostarczyć z tymi dokumentami. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie 
terenu placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem 
placu budowy, w miejscach zorganizowanych i strzeżonych przez Wykonawcę oraz 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków 
atmosferycznych oraz sposób ich składowania muszą być przystosowane do rodzaju i 
właściwości składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę 
środowiska. 
W przypadku jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Szczegółowe Specyfikacja Techniczna 
dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania materiałów używanych na 
budowie. 
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16. Transport. 

Wykonawca dostarcza wszystkie materiały własnym kosztem i staraniem. Wszystkie 
zastosowane środki transportu na zewnątrz i wewnątrz budowy muszą być odpowiednie 
do transportowanych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym Umową.  
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. 
Unikać transportu kabli w temperaturze niższej -15°C. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich 
specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do obiektu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się w suchym i przewiewnym 
pomieszczeniu. Należy zabezpieczyć składowane materiały przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

17.  Wariantowe stosowanie materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek o zamiarze skorzystania z tej możliwości powiadomić 
Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem przed wbudowaniem tych 
materiałów. 
Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa 
lub Specyfikacja Techniczna wymaga uzgodnienia z Projektantem oraz formalnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru, po przedłożeniu certyfikatów, aprobat technicznych i 
świadectw dopuszczenia. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca budowy 
bez zgody Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
UWAGA: W przypadku kiedy Wykonawca ma zamiar zmieć typy opraw oświetleniowych 
musi przedstawić obliczenia potwierdzające, że zastosowane oprawy będą spełniały 
wymagania projektowe. 

18.  Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i w 
umownym terminie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. 
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Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz 
przepisami, dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz wyniki okresowych badań, 
tam gdzie są one wymaganie przepisami. 
Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz naprawiać lub 
wymieniać niesprawny sprzęt. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie precyzuje ściśle 
rodzaju sprzętu lub dopuszcza możliwość wariantowego użycia różnych rodzajów 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wówczas Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru na piśmie, o swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania 
akceptacji, jeszcze przed użyciem tego sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później dowolnie 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, pod względem jakości czy też terminowości, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

19. Kontrola jakości robót. 

Zasady ogólne kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót na zasadach ogólnych, opisanych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości na 
terenie i poza placem budowy. 
Kontrolę jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych obiektu oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technicznych. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 
 
Szczegółowe zasady kontroli robót 
Po wykonaniu każdego etapu robót należy sprawdzić zgodność ich wykonania z 
projektem, normami i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz skontrolować poprawność 
montażu poszczególnych podzespołów. 
 
Sieci i instalacje. 
Po wykonaniu instalacji eklektycznych należy: 

• dokonać oględzin instalacji elektrycznej w celu potwierdzenia spełnienia 
wymagań prawidłowości doboru, zainstalowania i braku widocznych uszkodzeń 
wpływających na pogorszenie działania,  

• pomierzyć rezystancję izolacji ułożonych kabli,  
• dokonać sprawdzenia wykonania poprawności połączeń, 
• dokonać sprawdzenia umocowania urządzeń i kabli, 

 
Wszystkie wyniki oględzin i pomiarów należy zamieścić w protokole. 
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót.  
Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST 
zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robót, które 
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wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na 
koszt Wykonawcy.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonania robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym etapie robót 
ulegną zakryciu i będą niedostępne. 
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 
Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru zgłasza Wykonawca 
pisemnie z propozycją terminu odbioru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia wizualnie Inspektor Nadzoru oraz na 
podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników pomiarów sprawdzających, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną (ST) i ustaleniami 
dokonanymi w trakcie prowadzenia robót. 
Protokół z odbioru robót zanikających musi posiadać klauzulę, zezwalającą na dalsze 
prowadzenie robót. 
Do przeprowadzenia odbioru robót zanikających niezbędna jest dokumentacja 
powykonawcza tych robót wraz z protokołami pomiarów, dokonanych oględzin, a także 
instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z tymi robotami. 
 
Zasady końcowego odbioru robót. 
 
Odbiór Końcowy polega na formalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót objętych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 
Gdy całość robót instalacyjnych zostanie ukończona i przejdzie z wynikiem pomyślnym 
próby końcowe przewidziane przepisami i Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
potwierdzona przez Wykonawcę na piśmie. 
Odbiór końcowy całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w Kontrakcie po 
przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania 
odbioru końcowego. Termin odbioru końcowego oraz skład Komisji Odbioru wyznacza 
Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru. 
Odbioru końcowego robót dokonuje Komisja Odbioru, powołana przez Zamawiającego, 
przy obowiązkowym udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń, 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonywania robót uzupełniających lub poprawkowych. 
W przypadku niewykonania w/w robót poprawkowych Komisja może przerwać swoje 
czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 Budowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

w budynku Dworca PKS przy 
Al. Jerozolimskich 144 w Warszawie 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
HJS GENERAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  

ul. Jachtowa 10, Skubianka, 05-140 Serock 
KRS 0000514067, NIP 536-186-77-92, Regon 141950732 

e-mail: biuro@hjsgeneral.pl 
  Strona 11 z 11 

 

Dokumenty wymagane do odbioru końcowego. 
 
Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, końcowego odbioru Budowy jest 
protokół odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest skompletować i 
dostarczyć Komisji Odbioru następujące dokumenty: 

• Kompletną zatwierdzoną Dokumentacje Projektową obejmującą realizację całego 
Zadania Inwestycyjnego. 

• Dokumentację Powykonawczą Zadania Inwestycyjnego z naniesionymi kolorem 
czerwonym zmianami, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru i 
Projektanta. 

• Komplet Specyfikacji Technicznych. 
• Protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
• Wyniki pomiarów kontrolnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 

(ST). 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów. 
• Karty gwarancyjne. 

20.  Przepisy związane. 

• Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 
r. poz. 40, 768) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75 poz.690) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. 
nr 147 poz. 1229 i z 2003r. nr 52 poz. 452) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i 
terenów (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
12.03.2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 
Nr 49 poz. 414) 

• PN – EN 1838 – 2013. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
• PN – EN 50172 – 2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
• PN – EN 60598-2-22:2015-01. Oprawy oświetleniowe Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. 
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, 
poz. 353). 

 


