
BDG-WAD.2720.140.2021                                                               Załącznik nr 7 Wzór umowy  
 

WZÓR UMOWY  
 

UMOWA nr ……/2021 
 
zawarta w dniu ……………. 2021 r. w Bydgoszczy pomiędzy: 
.................................................................................................................................................................................................................., 
NIP: ............................., REGON: ....................................,   
reprezentowanym przez: 
.................................... - .................................... 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
....................................................................................................................................................................................................,  
KRS:…………………………………………… 
NIP: ............................., REGON: ....................................,  
reprezentowanym (ą) przez: 
.................................... - .................................... 
zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”. 
 
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), 
ze względu na wartość przedmiotu zamówienia, zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych przeniesienia szafy krosowniczej i wykonaniu sieci 

LAN  w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział we Włocławku. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Załącznik nr 1 – kopia Formularza oferty Wykonawcy, 
2) Załącznik nr 2 – Przedmiar robót, 
3) Załącznik nr 3 – Projekt budowlano-wykonawczy, 
4) Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 49 tygodni od dnia podpisania umowy, 
jednak nie później niż do 30.11.2022 r. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu 
końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń. 

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia 
poczynione  w trakcie odbioru.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:  
1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; 

fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,  
2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej  
i technicznej,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie  
z przeznaczeniem – zażądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy 
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie od poniedziałku do soboty.  
 

§ 3 
1. Obowiązki Zamawiającego:  

1) przekazanie Protokołem placu budowy; 
2) dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 2 niniejszej umowy; 
3) dokonanie płatności wynikających z wystawianej faktury, na zasadach określonych w § 5 niniejszej 

umowy; 
 

2. Obowiązki i zadania Wykonawcy: 
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1) realizacja robót zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, 
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały, a także 

za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,  
3) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dostarczoną dokumentacją 

projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego. Technologia wbudowania materiałów musi być zgodna 
z wymogami STWiORB, 

4) Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania terenu, na którym prowadzone są prace oraz ciągów 
pieszych, z których będzie korzystał w trakcie realizacji zadania na bieżąco tak, by nie zakłócało to 
pracy Urzędu. 

5) Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny przed zniszczeniem udostępnione ciągi komunikacyjne, 
pomieszczenia, meble i inne elementy wyposażenia co najmniej z wykorzystaniem folii ochronnej. 

6) Dostawy materiałów powinny odbywać się sukcesywnie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
ewentualną potrzebę składowania na terenie budowy materiałów z rozbiórki oraz nowych materiałów, 
celem uzyskania zgody i uzgodnienia warunków. 

7) Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego usuwania i wywożenia materiałów rozbiórkowych  
z terenu inwestycji. 

8) Zdemontowane materiały i odpady powstałe podczas prac zostaną przez Wykonawcę 
zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.u. z 2021 poz. 779 z późn. zm.)  
o odpadach. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia odpowiedniego dokumentu 
potwierdzającego wykonanie tego obowiązku. 

9) Wykonanie prac należy zorganizować w taki sposób, aby w jak największym stopniu wykluczyć lub 
ograniczyć osadzanie się kurzu i pyłu poza obszarem prowadzenia prac, elementy wystroju 
 i wyposażenia wnętrz należy zabezpieczyć przed możliwością uszkodzeń mechanicznych przez 
Wykonawcę na jego koszt. 

10) Wykonawca powinien posiadać odpowiedni potencjał wykonawczy, pozwalający na przeprowadzenie 
robót objętych niniejszym postępowaniem w ciągu 49 tygodni od daty zawarcia umowy, przy 
uwzględnieniu konieczności wykonywania robót również po godzinach pracy Urzędu oraz w soboty w 
godzinach 7 00 do 18 00. 

11) Harmonogram wykonywania prac  zostanie sporządzony i zaakceptowany przez obie strony przy 
podpisaniu umowy. 

12) Wraz z zakończeniem prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 
a) dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót, tj. protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu oraz pomiary elektryczne., 

b) dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,  
a w szczególności świadectwa jakości, świadectwa wykonanych prób, aprobaty zgodności, atesty, 
certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, w tym 
dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, 

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do Zamawiającego w 2 egzemplarzach  
w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 
13) współpracowanie ze służbami Zamawiającego; 
14) dostosowanie organizacji swojej pracy do potrzeb i wymagań Zamawiającego, z uwagi na fakt, że 

roboty budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie; 
15) naprawienie lub pokrycie kosztów usunięcia szkód powstałych w trakcie wykonywania robót, 

zabrudzenia i uszkodzenia (konstrukcji budynku, instalacji, maszyn i urządzeń, pomieszczeń 
biurowych, terenu Urzędu itp.); 

16) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac; 
17) Wykonawca wykonać roboty zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, 

Polskimi Normami, Prawem budowlanym, Ustawą o ochronie Zabytków i opiece nad zabytkami, 
przedmiarem robót, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektem budowlano – 
wykonawczym; 

18) Roboty zostaną przeprowadzone pod nadzorem kierownika robót budowlanych, posiadającego 
stosowne uprawnienia budowlane, będącego w dyspozycji Wykonawcy. 

 
§ 4 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie inspektor 
nadzoru inwestorskiego ...................................................................... z siedzibą w: ..................................................., tel. 
......................................................................  
Zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z umowy podpisanej z Zamawiającym. 
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2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ....................……………………………………....................... posiadający(-a) 
uprawnienia nr :.................................. tel. …………...... 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w Formularzu oferty 
Wykonawcy, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy w łącznej kwocie: 
netto: ……………………….. (słownie: ……………………………………………………), 
brutto: ……………………… (słownie: …………………………………………………….). 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy,  
tj. ………………………. (słownie: ……………………………………………………………………….) w formie ……………………………………... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie zwrócone Wykonawcy  
w terminie 30 dni od dnia należycie wykonanego przedmiotu zamówienia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem w terminie do 21 dni, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej, do siedziby Zamawiającego 
fakturze VAT. 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony końcowy Protokół zdawczo-odbiorczy 
stwierdzający dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompletną i ostateczną cenę, uwzględniającą wszystkie 
przewidywane koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy, 
wszelkie upusty, podatki (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty), a także 
pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia na warunkach, formie i w zakresie 
określonym w Zapytaniu ofertowym, bez których realizacja przedmiotu zamówienia nie byłaby możliwa. 

7. W razie, gdy wykonanie robót budowlanych zostanie przez Zamawiającego przerwane, koszt zrealizowanego 
zamówienia pokryje Zamawiający. Koszt zrealizowanej części zamówienia będzie odpowiadał procentowemu 
zaawansowaniu wykonanych prac. Procent zaawansowania prac zostanie określony przez niezależnego 
specjalistę. 

8. W razie, gdy wykonanie robót budowlanych zostanie przerwane przez Wykonawcę, ponosi on we własnym 
zakresie koszt zrealizowanego zamówienia – w takim przypadku wynagrodzenie za część zrealizowanych 
prac Wykonawcy nie należy się.  

9. Wykonanie zamówienia odbędzie się z własnych środków finansowych Wykonawcy, bez zaliczek i akredytyw 
Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych: 

1) z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, liczonej za każdy 
dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1; 

2) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 
jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa  
w § 5 ust. 1; 

3) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy    w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym 
mowa w § 5 ust. 1. 

4) za każde udokumentowane naruszenie wymagań bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 8 ust. 
2  Umowy, w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy; 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w § 5 ust. 1. 

4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie 
zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone Zamawiającemu przez 
pracowników Wykonawcy, powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, chyba, że szkoda 
powstałaby również w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub nie zaniechał działania, do którego był 
zobowiązany niniejszą umową. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę zaistnienia jakichkolwiek szkód i strat w czasie i w związku 
 z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego. 
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7. W przypadku, gdy szkoda lub strata spowodowana przez Wykonawcę nie zostanie naprawiona w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do potrącenia kwoty, równoważnej wartości 
szkody, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  
Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
poniesiona szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

 
§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na: 
1) wszystkie urządzenia zamontowane - wg gwarancji producenta,  
2) wykonane robót budowlanych - 24 miesiące licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru.   
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac budowlanych, 
2) usunięcie tych wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad  
w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałej wadzie. W przypadku nie 
usunięcia wady w wyżej określonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania  
zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. O wykryciu wad i usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie z jednoczesnym wyznaczeniem technicznie uzasadnionego terminu na ich usunięcie. 

5. Istnienie wad i usterek, a następnie ich usunięcie każdorazowo powinno być stwierdzone protokołem 
podpisanym przez obie strony. 

6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia usterek zgłoszonych przez Zamawiającego, 
bądź ich nie usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać 
zastępczego usunięcia usterek, a kosztami prac obciążyć Wykonawcę. Do zastępczego usunięcia usterek 
Zamawiający będzie uprawniony po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia usterek 
w ramach realizacji uprawnień z gwarancji lub rękojmi. 

7. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót 
budowlanych objętych niniejszą umową stwierdzone w okresie rękojmi. 

8. Okres rękojmi udzielonej przez Wykonawcę wynosi 36 miesięcy od daty odbioru prac budowlanych. 
9. W okresie rękojmi Zamawiający może realizować uprawnienia przewidziane przepisami kodeksu cywilnego.      

 
§ 8  

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się z Załącznikiem nr 5 do Umowy (Wymagania 
bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych) oraz zobowiązuje się do przestrzegania 
zawartych w nim wymagań. 

2. W przypadku udokumentowanego naruszenia wymagań bezpieczeństwa informacji, Zamawiający naliczy 
karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 Umowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, 
Zamawiający będzie miał również prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 
Umowy. 
 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania jakichkolwiek informacji przekazanych przez 

Zamawiającego w celach innych niż wykonanie przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku  

z wykonywaniem przedmiotu Umowy w trakcie obowiązywania, jak również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
Umowy. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 odnosi się do wszelkich informacji, w szczególności stosowanych  
u Zmawiającego środków zabezpieczeń i informacji dotyczących Obiektu,  niezależnie od tego czy 
Wykonawca otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, czy też za pośrednictwem osób trzecich, za 
wyjątkiem informacji powszechnie znanych oraz informacji udostępnianych na żądanie sądu, prokuratury 
lub innych uprawnionych organów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności w zakresie objętym niniejszą umową, na sumę gwarancyjną co najmniej  
200 000 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej 
umowy, na warunkach określonych w ust.1 i 3 niniejszego paragrafu. 
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3. W przypadku wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego odnowienia sumy gwarancyjnej do kwoty 200 000 zł. 

4. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000 zł brutto. W przypadku, gdy 
ubezpieczenie nie zostanie opłacone jednorazowo, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu 
kopie dowodów terminowego opłacenia każdej raty składki ubezpieczenia, najpóźniej w dniu, w którym 
powinna/y/ być zapłacona/e/. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3 – Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu dokument potwierdzający odnowienie sumy gwarancyjnej, w terminie 7 dni od dnia jej 
odnowienia.  

 
§ 11 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
1) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi 

ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca 
zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 
majątku Wykonawcy lub znacznej jego części – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie na zasadach określonych w ustawie 
– Kodeks cywilny, w szczególności, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług wynikających z Umowy, pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego, w terminie 5 dni od doręczenia wezwania - w takim przypadku Zmawiający może 
rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym,  

2) Wykonawca przerwał realizację wykonywania Usług i przerwa trwa dłużej niż 5 dni roboczych – w takim 
przypadku Zmawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym; 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo jej wypowiedzeniu należy złożyć Wykonawcy w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy musi zawierać 
uzasadnienie. 

5. W razie odstąpienia od Umowy albo jej wypowiedzenia, Strony Umowy dokonują zgodnie z postanowieniami 
Umowy, odpowiedniego rozliczenia należycie zrealizowanych przez Wykonawcę usług oraz ewentualnych 
należności z tytułu kar umownych, odszkodowań. 

 
§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 
§ 13 

Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 14 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 15 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
Stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

 
 
 

………………………………… 

 
WYKONAWCA: 

 
 
 

………………………………… 
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Załączniki: 
Załącznik nr 1 – kopia Formularza oferty Wykonawcy, 
Załącznik nr 2 – Przedmiary robót, 
Załącznik nr 3 – Projekt budowlano – wykonawczy, 
Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
Załącznik nr 5 – Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych. 
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PR-US Włocławek-elektr_08-11-2021 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa sieci LAN, przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego oraz budowa instalacji LAN i zasilania stanowisk pra-
cy i drukarek - Instalacje elektryczne

1 Przebudowa rozdzielnicy elektrycznej RE-E1
1

d.1
KNNR 9
0203-06

Demontaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg (istniejące 3-fazowe wy-
łączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowo-prądowe)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-
cach - 1-fazowy wyłącznik nadmiarowo-prądowy z członami różnicowo-prądo-
wymi o prądzie znamionowym 16A, prąd wyzwalający 30mA, charakterystyka
wyzwalania B i czułość A

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

3
d.1

KNP 18
1301-01.01

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

17-1 szt. 16.000
RAZEM 16.000

6
d.1

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

0-1 szt. -1.000
RAZEM -1.000

8
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

17-1 prób. 16.000
RAZEM 16.000

2 Tory kablowe
10

d.2
KNNR 5
0111-06

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne
niż betonowe - kanał kablowy instalacyjny dwudzielny z PVC, o wym.
65x150mm z przegrodą (*np.LEGRAND DLP lub równoważna)

m

235+270 m 505.000
RAZEM 505.000

3 Instalacja gniazd wtykowych 230V zasilania stanowisk pracy i drukarek
11

d.3
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

124 szt. 124.000
RAZEM 124.000

12
d.3

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów
o przekroju do 2.5 mm2

szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

13
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

14
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt.

58 szt. 58.000
RAZEM 58.000

15
d.3

KNNR 5
0308-03

P/analogię - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko-
we 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 (gniazdo typu angielskiego) - montaż na listwie - ze-
staw ZG1

szt.

27+31 szt. 58.000
RAZEM 58.000

16
d.3

KNNR 5
0308-02

P/analogię - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko-
we 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 (gniazdo typu angielskiego 2x ) - montaż na listwie -
zestaw ZG1

szt.
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla User



PR-US Włocławek-elektr_08-11-2021 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10+14 szt. 24.000

RAZEM 24.000
17

d.3
KNNR 5
0308-02

P/analogię - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko-
we 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 (gniazdo typu angielskiego) - montaż na listwie - ze-
staw ZG2

szt.

10+14 szt. 24.000
RAZEM 24.000

18
d.3

KNNR 5
0505-01

Przyłącze 1-faz.- przyłącze jednofazowe 230V L,N,PE kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYżo 3x2,5mm2

m

655 m 655.000
RAZEM 655.000

20
d.3

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

164 szt.żył 164.000
RAZEM 164.000

4 Przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego GPD
21

d.4
KNR AT-28
0110-01

P/analogię - Demontaż szaf dystrybucyjnych stojących - GPD - Szafa stojąca
19" 42U 600x600 z wyposażeniem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.4

KNR AT-28
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących - GPD - Szafa stojąca 19" 42U
600x600 z wyposażeniem (z przeniesienia z IIIp. na parter do serwerowni pom.
08)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.4

KNR AT-28
0113-02

P/analogię - Demontaż istniejących paneli krosowych 19" szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.4

KNR AT-28
0113-02

Panele krosowe 19" 48xRJ45 ekranowane - Panel krosowy kat. 6 24xRJ45 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.4

KNR AT-28
0110-13

Montaż wyposażenia szaf - Kabel RJ45-RJ45 U/UTP kat. 6A 2m szt.

82 szt. 82.000
RAZEM 82.000

26
d.4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

82 pomiar 82.000
RAZEM 82.000

5 Instalacja komputerowa LAN stanowisk pracy i drukarek
27

d.5
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny szt.

82 szt. 82.000
RAZEM 82.000

28
d.5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

82 szt. 82.000
RAZEM 82.000

29
d.5

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne - Punkt logiczny (RJ45 kat.6 montowanych w adapterze z
tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm) - montaż na kanale

szt.

58+24 szt. 82.000
RAZEM 82.000

30
d.5

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - kabel skrętka F/UTP kat. 6

m

1985 m 1985.000
RAZEM 1985.000

6 Linia kablowa / kabel koncentryczny (z projekt. GPD na parterze do istniejącej GPD na III p.)
31

d.6
KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - kabel koncentryczny 5D-FD 50 OM

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

32
d.6

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - kabel koncentryczny 5D-FD 50 OM (40 mb zapasu w miejscu istn.
GPD)

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000
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PR-US Włocławek-elektr_08-11-2021 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Przyłącze jednofazowe 230V L,N,PE szt 1.0000 1.0000
2. Adapter 45x45 dla 1 RJ45 szt 82.0000 82.0000
3. GPD - Szafa stojąca 19" 42U 600x600 z wyposa-

żeniem
kpl 1.0000 1.0000 0.0000

4. Ramka 1-krotna biała szt. 24.0000 24.0000
5. Ramka 2-krotna biała szt. 24.0000 24.0000
6. 1-fazowy wyłącznik nadmiarowo-prądowy z czło-

nami różnicowo-prądowymi o prądzie znamiono-
wym 16A, prąd wyzwalający 30mA, charakterys-
tyka wyzwalania B i czułość A

szt. 17.0000 17.0000

7. Gniazdo wtyczk. 2P+Z 16A,250V IP20 szt. 73.4400 73.4400
8. Gniazdo wtyczk. 2x2P+Z 16A,250V IP20 szt. 59.1600 59.1600
9. Moduł gniazda RJ45 kat. 6 szt. 83.6400 83.6400

10. Puszka p/t z zaciskami WAGO o głęb. 60mm szt. 24.4800 24.4800
11. Puszka izolacyjna podwójna p/t śr. 60mm szt. 59.1600 59.1600
12. Komplet montażowy 2-modułowy (ramka+sup-

port+puszka)
szt. 83.6400 83.6400

13. Puszka rozgałęźna podtynkowa 75x75x36mm
IP54

szt 42.8400 42.8400

14. Płytki odgałęźne 5-torowe 2,5 mm2 szt 42.8400 42.8400
15. Kanał kablowy instalacyjny dwudzielny z PVC, o

wym. 65x150mm z przegrodą
m 525.2000 525.2000

16. Przewód YDYżo 3x2,5mm2 - 450/750V m 681.2000 681.2000
17. Kabel skrętka F/UTP kat. 6 m 2106.0000 2106.0000
18. Kabel koncentryczny 5D-FD 50 OM m 31.2000 31.2000
19. Łącznik 150x65 szt 343.4000 343.4000
20. Kołki rozporowe szt 3408.7500 3408.7500
21. Kabel krosowy F/UTP kat. 6  2m szt. 82.0000 82.0000
22. Linka uziemiająca szt. 4.0000 4.0000
23. Panel krosowy kat. 6 24xRJ45 kpl. 4.0000 4.0000
24. materiały pomocnicze zł
25. Materiały pomocnicze (od R) zł

RAZEM

Słownie:  
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 E – 1  Rzut parteru – instalacja zasilania stanowisk pracy i drukarek 
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 E – 3  Rzut parteru – instalacja LAN stanowisk pracy i drukarek 

 E – 4  Rzut II piętra – instalacja LAN stanowisk pracy i drukarek 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1.1. Przedmiot opracowania                    

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych 

dla inwestycji „Przebudowa sieci LAN, przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego oraz 

budowa instalacji LAN i zasilania stanowisk pracy i drukarek w Budynku Urzędu 

Statystycznego we Włocławku, położonego przy ul. Piekarskiej 16a w m. Włocławek (87-

800)”. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

− umowa z inwestorem, 

− wizja lokalna, 

− ustalenia z inwestorem,  

− inwentaryzacja budowlana, 

− obowiązujące przepisy i normy. 

 

1.3. Zakres opracowania   

− Przebudowa rozdzielnicy elektrycznej RE-E1 

− Instalacja gniazd wtykowych 230V zasilania stanowisk pracy i drukarek 

− Przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego GPD 

− Instalacja komputerowa LAN stanowisk pracy i drukarek 

− Tory kablowe 

− Ochrona od porażeń 

 

1.4. Normy i przepisy 

− PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

− PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. 

− PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym.  

− PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 



− PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym.  

− PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami dorywczymi 
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i 
niskiego napięcia.  

− PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

− PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 
5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

− PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.  

− PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, 
sterownicze i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowań ogólnych w 
obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej 

− N-SEP-E-007:2019 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach, 
dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień   

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów.  

− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

− PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

− PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i 
przewody połączeń ochronnych.  

− PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: 
Sprawdzanie  

− PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki  

− PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 
Specyfikacja i zapewnienie jakości 

− PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – część II – 
Planowanie i wykonawstwo instalacji 



− PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – część III – 
Planowanie i wykonawstwo instalacji 

− PN-EN 50346:2004/A1:2010  Technika informatyczna – Instalacje okablowania – 
Badanie zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2010r. 

− Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 

− Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 
1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych. 
 

1.5. Przebudowa rozdzielnicy elektrycznej RE-E1 

Istniejąca rozdzielnicę elektryczną RE-E1 zasilania dedykowanego dla stanowisk 

komputerowych zlokalizowana jest na parterze budynku, w przestrzeni komunikacyjnej, 

naprzeciwko wejścia do pom. 07 (portiernia). Rozdzielnica RE-E1 wykonana jest z dwóch 

obudów natynkowych 28-modułowych (łącznie 56-mod.), z drzwiami transparentnymi. W 

związku z koniecznością wymiany i rozbudowy instalacji zasilania stanowisk pracy i 

drukarek, istniejące 3-fazowe wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowo-

prądowe należy zdemontować. Istniejący rozłącznik izolacyjny 3x100A+N, lampki kontroli 

obecności faz oraz 4-polowy ochronnik przepięciowy typu III pozostawić w rozdzielnicy (bez 

projektowanych zmian). Rozdzielnicę RE-E1 należy wyposażyć w 17 sztuk 1-fazowych 

wyłączników nadmiarowo-prądowych z członami różnicowo-prądowymi o prądzie 

znamionowym 16A, prądzie wyzwalającym 30mA, charakterystyce wyzwalania B i czułości 

A. Projektowane wyłączniki instalować na istniejących szynach DIN 35mm i łączyć za 

pośrednictwem szyn łączeniowych o czynnym polu przekroju 16mm2. Projektowane 

wyłączniki oznakować zgodnie ze schematem ideowym E-5. 

 

1.6. Instalacja gniazd wtykowych 230V zasilania sta nowisk pracy i drukarek 

W pomieszczeniach kondygnacji parteru oraz II piętra budynku projektuje się zestawy 

gniazdowe zasilania stanowisk pracy i drukarek jak ukazano na rzutach E-1 oraz E-2. W 

zestawach gniazdowych ZG1 instalować po dwa gniazda 230V/16A 2P+Z typu angielskiego, 

natomiast w zestawach gniazdowych instalować po jednym gnieździe 230V/16A 2P+Z typu 

angielskiego. Stosowanie angielskiego typu gniazd zostało wskazane przez Inwestora. 

Gniazda instalować należy na wysokości 0,30m od poziomu posadzki w adapterach 

modułowych przystosowanych do montażu w dwudzielnych kanałach instalacyjnych (np. 

standardu Legrand Mosaic lub równoważnego). Minimalna wysokość zastosowanych 

kanałów powinna wynosić 65mm, aby możliwy był montaż ww. adapterów.  

Projektowane gniazda 230V stanowisk komputerowych i drukarek zasilać z 

dedykowanych obwodów odbiorczych z rozdzielnicy elektrycznej RE-E1, jak ukazano na 



schemacie E-5, za pośrednictwem przewodów YDYżo 3x2,5mm2. Stosować należy 

wyłącznie przewody o napięciu izolacji min. 450/750V. Przewody prowadzić należy w 

dwudzielnych kanałach instalacyjnych z przegrodą, na zasadach opisanych w pkt. 1.9 

niniejszego opisu technicznego. 

Istniejącą instalację zasilania stanowisk pracy z gniazdami wtykowymi typu 

angielskiego w przestrzeni parteru i II piętra budynku należy w całości demontować.  

 

1.7. Przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego GPD 

Istniejący główny punkt dystrybucyjny (szafę teletechniczną 42U 600x600mm) 

zlokalizowaną na III piętrze budynku w istniejącej serwerowni należy przenieść do 

projektowanej serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku w pom. 08, w miejscu 

wskazanym na rzucie parteru E-3.  

Istniejące panele krosowe należy zdemontować i zastąpić je 24-portowymi panelami 

krosowymi kat. 6 24xRJ45 (4 sztuki), o wysokości 1U. Projektowane panele krosowe 

zainstalować w miejscu demontowanych paneli krosowych (w górnej części szafy 42U). GPD 

wyposażyć należy w kable krosowe F/UTP kat. 6 o długości 2-metrów w ilości 82 sztuk 

(zgodnie z ilością projektowanych gniazd komputerowych LAN). Panele krosowe łączyć z 

portami istniejących switchy zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Inwestora, na zasadach 

ustalonych na budowie. Istniejące kable krosowe zlikwidować. Pozostałe elementy 

wyposażenia GPD zgodnie z wytycznymi Inwestora bez projektowanych zmian.   

Z projektowanej lokalizacji GPD na parterze do istniejącej lokalizacji przenoszonego 

GPD na III piętrze, po trasach zrównoleglonych z przewodami strukturalnymi, ułożyć należy 

kabel koncentryczny typu 5D-FB 50Ω. W istniejącej, likwidowanej serwerowni kabel 

zakończyć zapasem o długości około 40mb (całkowita długość kabla koncentrycznego 

wynosić będzie 70mb). Połączenie wyprowadzonego kabla na III piętrze budynku z 

istniejącymi urządzeniami radiolinii stanowiącej przyłącze Internetowe budynku wg 

odrębnego zadania.    

Projektowany GPD zasilić z dedykowanego obwodu odbiorczego z istniejącej 

rozdzielnicy elektrycznej RE-E1 (obwód F01) za pośrednictwem przewodu YDYżo 

3x2,5mm2. Zastosować przewód o napięciu izolacji min. 450/750V. Wypust zasilający 230V 

wyprowadzić na wysokości około 0,30m od poziomu posadzki i wprowadzić na zaciski 

przyłączeniowe istniejącej listwy gniazdowej zasilającej poszczególne urządzenia GPD.  

 

1.8. Instalacja komputerowa LAN stanowisk pracy i d rukarek 

W pomieszczeniach kondygnacji parteru oraz II piętra budynku projektuje się zestawy 

gniazdowe stanowisk pracy i drukarek jak ukazano na rzutach E-1 oraz E-2. W zestawach 

gniazdowych ZG1 oraz ZG2 instalować po jednym gnieździe komputerowym z modułem 



KeyStone RJ45 kat. 6. Gniazda instalować należy na wysokości 0,30m od poziomu posadzki 

w adapterach modułowych przystosowanych do montażu w dwudzielnych kanałach 

instalacyjnych (np. standardu Legrand Mosaic lub równoważnego). Minimalna wysokość 

zastosowanych kanałów powinna wynosić 65mm, aby możliwy był montaż ww. adapterów.  

Projektowane gniazda komputerowe LAN łączyć za pośrednictwem przewodów 

strukturalnych F/UTP kat. 6 z 24-portowymi panelami krosowymi kat. 6 projektowanymi w 

GPD, w jego nowej lokalizacji. Przewody prowadzić należy w dwudzielnych kanałach 

instalacyjnych z przegrodą, na zasadach opisanych w pkt. 1.9 niniejszego opisu 

technicznego. Schemat przebudowywanej instalacji komputerowej LAN został przedstawiony 

na schemacie E-6. 

Istniejącą instalację komputerowa LAN stanowisk pracy w przestrzeni parteru i II piętra 

budynku należy w całości demontować.  

 

1.9. Tory kablowe 

W przestrzeniach parteru i II piętra budynku projektuje się ułożenie nowych torów do 

prowadzenia instalacji zasilającej oraz instalacji komputerowej LAN stanowisk pracy i 

drukarek, które wykonać należy za pośrednictwem dwudzielnych kanałów instalacyjnych z 

PVC, o wymiarach 65x150mm z przegrodą oddzielającą tor zasilający oraz tor komputerowy 

oraz z pełnymi pokrywami. Zastosować kanały standardu Legrad DLP lub równoważnego o 

analogicznych parametrach technicznych. Kanały mocować należy natynkowo, na metalowe 

kołki rozporowe Ø10mm wg następujących zasad: 

 w przestrzeniach komunikacyjnych w odcinkach poziomych - na wysokości około 

0,30m pod poziomem stropu, 

 na ścianach w których projektowane są zestawy gniazdowe ZG1 i ZG2 - na 

wysokości około 0,30m od poziomu posadzki, 

 w odcinkach pod oknami - na styku ściany z posadzką, 

 zejścia pionowe wykonywać wewnątrz pomieszczeń w których projektowane są 

zestawy gniazdowe – w narożnikach pomieszczeń, na styku ścian. 

Pomiędzy kondygnacjami II piętra a parteru instalacje prowadzić i w istniejącym 

szachcie instalacyjnym, oznaczonym na rzutach E-1 – E-4. Poszczególne elementy koryt 

dwudzielnych łączyć za pośrednictwem oryginalnych elementów takich jak łączniki koryt, 

trójniki, kolana etc., w systemie zgodnym z projektowanym typem koryt.  

 

1.10. Ochrona od pora żeń  

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto szybkie, samoczynne 

wyłączanie zasilania w układzie TN-S. Ochronie podlegają: 

 zaciski ochronne gniazd wtykowych 230V 2P+Z typu angielskiego, 



 inne projektowane metalowe, przewodzące elementy, które w warunkach normalniej 

pracy nie mogą być pod napięciem. 

Dodatkowo jako zabezpieczenie przed porażeniem zastosowano wyłączniki z funkcją 

różnicowoprądową o prądzie wyzwalającym 30mA typu A. 

Żyły PE (w izolacji żółto-zielonej) projektowanych obwodów elektrycznych gniazd 

zasilania stanowisk i drukarek oraz wypustu 230V zasilającego szafę głównego punktu 

dystrybucyjnego łączyć z uziemioną miejscową szyną wyrównawczą, która została 

ówcześnie wykonana w rozdzielnicy elektrycznej RE-E1.  

 

1.11. Uwagi ko ńcowe 

Całość projektowanych instalacji elektrycznych zgodnie z niniejszym opracowaniem 

wykonać za pośrednictwem materiałów posiadających deklaracje zgodności oraz 

dopuszczenia do stosowania na terenie UE. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z 

zobowiązującymi normami wymienionymi w poszczególnych rozdziałach.  

Typy urządzeń poszczególnych instalacji elektrycznych użyte w niniejszej dokumentacji 

budowlano-wykonawczej zostały użyte na potrzeby stworzenia projektu i można je zastąpić 

innymi o identycznych parametrach technicznych, niegorszego standardu, oferowanych 

przez innych producentów. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów o analogicznych 

parametrach technicznych oraz posiadających deklarację zgodności z wymogami krajowymi 

oraz inne, właściwe certyfikaty. Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie 

zaprojektowanych materiałów, urządzeń i aparatów ale pod warunkiem potwierdzenia tych 

zmian stosownym zapisem w dzienniku budowy. Ponadto zmiany te nie mogą pogarszać 

warunków technicznych stanu projektowanego oraz pogarszać bezpieczeństwa ludzi i 

obiektu.  

Po zakończeniu prac elektroinstalacyjnych wykonać niezbędne pomiary elektryczne, tj. 

impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia szyny wyrównawczej 

oraz parametrów wyłączników różnicowo-prądowych. 

 

Projektant: 

                                                                                                 mgr in ż. Piotr Tuleja 

                                                                                                   Bydgoszcz, 15.10.2021r. 

 

 



OBLICZENIA 

 Bilans mocy projektowanych obwodów 

 

Rozdzielnica / tablica RE-E1 

Symbol kabla GWLZ WLZ E1 

Pi [kW] 32,40 

Cos fi 0,95 

Kz 0,70 

Ps [kW] 22,68 

U [V] 400 

Prąd obliczeniowy w obwodzie [ A ] 34,46 

Prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 50 

Typ przewodu 5x LgY 

Konduktywność [m/Ω *mm2] 58 

Ilość żył 1 

Przekrój [ mm2 ] 16 

Długość [ m ] 6 

Spadek napięcia [%] (od RG) 0,09 

Obciążalność długotrwała [katalogowa] 67 

Współczynnik korygujący 0,95 

Obciążalność długotrwała [skorygowana] 64 

Skorygowana wartość zabezpieczenia 48 

Warunek Ib<In<Iz [1] - je śli spełniony  1 

Warunek I2<1,45*Iz [1] - jeśli spełniony  1 

Warunek ΔU < ΔUMAX [2%] [1] – jeśli spełniony  1 

 

Projektowane obwody odbiorcze wyprowadzone z rozdzielnicy elektrycznej RE-E1 zasilone 
zostaną w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej budynku. 

 

Projektant: 

                                                                                                 mgr in ż. Piotr Tuleja 

                                                                                                   Bydgoszcz, 15.10.2021r. 
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PLAN BIOZ 
Informacja dotycz ąca planu BIOZ – Instalacje elektryczne 

 
3.1. Zakres robót 

Prace instalacyjne polegać będą na: 

− wierceniu otworów pod kołki rozporowe, 

− montażu kanałów instalacyjnych dwudzielnych z PVC, 

− prowadzeniu przewodów w kanałach, 

− montażu i podłączeniu aparatury modułowej w tablicy rozdzielczej, 

− montażu i podłączeniu osprzętu elektrycznego, 

− wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony ułożonych przewodów, 

− przeniesieniu szafy głównego punktu dystrybucyjnego i montażu urządzeń w nim, 

− pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

− pomiarów działania wyłączników różnicowo-prądowych, 

− pomiarów rezystancji izolacji przewodów, 

− pomiarów rezystancji uziemień ochronnych, 

− prac wykończeniowych wewnętrznych. 

 

3.2. Przewidywane zagro żenia  

− porażenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody, 

niechlujne połączenia stykowe przy przedłużaczach itp. 

− uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn 

będących w ruchu  - szlifierki kątowe, piły, bruzdownice. 

Wszystkie zagrożenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia robót. 

 

3.3. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników  

− szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – inspektor BHP, 

− instruktaż stanowiskowy – przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – kierownik 

lub wyznaczona osoba, 

− szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy 

− szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku 

 

Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są 

odnotowane w dzienniku szkoleń BHP na budowie. 

 



 

3.4. Wskazania środków zapobiegaj ących zagro żeniu  

− wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, używając  sprawnych technicznie narzędzi i 

atestowanych materiałów zgodnie z ich specyfikacjami, 

− wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

− warunkami pozwolenia na budowę, 

− warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – cz. V 

„Instalacje elektryczne”, 

− rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 06.09.2011 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 173/2011 poz. 1034), z 

późniejszymi zmianami, 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126), z późniejszymi zmianami, 

− instrukcjami montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. 

 

Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy 

przeprowadzić szkolenie dotyczące w/w zagrożeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone 

wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien być zatytułowany „Szkolenie 

stanowiskowe” i zawierać m.in. następujące rubryki: 

− data szkolenia, 

− nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu, 

− nazwisko, imię oraz stanowisko służbowe pracownika nadzoru, przeprowadzającego 

szkolenie ze strony wykonawcy, 

− tematyka szkolenia, 

− podpis szkolonego, 

− podpis szkolącego. 

Wszelkie prace instalacyjne wykonywać przy stwierdzeniu braku obecności napięcia w 

sieci elektrycznej. Wykonywanie prac możliwe jest wyłącznie przez wykwalifikowanych 

pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych niskiego 

napięcia do 1kV oraz będących w sprawności zdrowotnej jak również w stanie wskazującym na 

nie spożycie alkoholu, posiadających odpowiednie techniczne wyposażenie do wykonania robót 

elektroinstalacyjnych. Pracownicy winni mieć aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia co do 

charakteru wykonywanych robót. 



 

Na terenie budowy powinien przebywać przez cały czas pracownik nadzoru średniego ze 

strony wykonawcy. Okresową kontrolę nad prawidłowością wykonawstwa robót wykonuje 

inspektor nadzoru ze strony inwestora. 

Przestrzegać wytycznych producentów kabli, opraw i elementów rozdzielnic w zakresie 

transportu, składowania, montażu itp. W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów 

BHP w zakresie transportu, montażu, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, 

oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. 

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poż należy stosować niepalne ubrania, 

gaśnice proszkowe lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę przenośną. 

 

          Sporządził: 

                                                                                                  mgr inż. Piotr Tuleja 

                                                                                                    Bydgoszcz, 15.10.2021r. 
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 -1- 

Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiałów i urządzeń należy traktować jako 

rozwiązania techniczne umożliwiające realizację pozostałych elementów obiektu. Mogą one być zastąpione 

innymi rozwiązaniami technicznymi, materiałami i urządzeniami o równoważnych lub lepszych parametrach 

pod warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiającemu ponownych obliczeń technicznych 

potwierdzających możliwość takiej zamiany oraz dostosowania pozostałych elementów obiektu związanych z 

zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakości robót. 

 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych dla inwestycji „Przebudowa sieci LAN, przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego oraz budowa instalacji 
LAN i zasilania stanowisk pracy i drukarek w Budynku Urzędu Statystycznego we Włocławku, położonego przy ul. 
Piekarskiej 16a w m. Włocławek (87-800)”. ST obejmuje wykonanie robót i instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszych ST stanowią wymagania ogólne i wspólne dla Robót objętych wszystkimi 
Szczegółowymi Specyfikacjami dotyczącymi niniejszego kontraktu, wymienionych w Spisie Specyfikacji Technicznych. 

Zakres robót elektrycznych: 

- Przebudowa rozdzielnicy elektrycznej RE-E1 

- Instalacja gniazd wtykowych 230V zasilania stanowisk pracy i drukarek 

- Przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego GPD 
- Instalacja komputerowa LAN stanowisk pracy i drukarek 

- Tory kablowe 

- Ochrona od porażeń 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami 
określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego 
materiału lub wyrobu. 
 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
badanego materiału lub wyrobu. 
 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w 
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania 
potencjału. 
 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane 
miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, 
ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
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- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

- drabinki instalacyjne, 

- koryta i korytka instalacyjne, 
- kanały i listwy instalacyjne, 

- rury instalacyjne, 

- kanały podłogowe, 

- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 

- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski 
ochronne itp.). 
 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii 
(światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 
przy bezpośrednim dotyku. 
 
Oprawa oświetleniowa - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub 
kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym 
działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), 
ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu 
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, 
odbłyśnika, rastra,. 
 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji 
elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 
odpowiednia obudowa. 
 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej 
za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów 
elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd i wnęk, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- montaż uchwytów do rur i przewodów, 

- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 

- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze 
stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania 
ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może 
się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, 
parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
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Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp posiadają 
jedynie osoby upoważnione. 
 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą 
częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 
 
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na których może 
się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
 
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów pomiędzy dwoma 
dowolnymi punktami. 
 
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od 
ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
 
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią 
instalację. 
 
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego 
połączenia elektrycznego. 
Może występować jako: 

- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości lub nieopłacalności 
ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana, 
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana, 

 
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. 
Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe 
elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 
Rodzaje zwodów: 

- zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich zastosowanie 
dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów 
dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 

 1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium 
 2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

- zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako zwody 
naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody 
montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem 
nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę 
odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, 
natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona 
strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie 
ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 
 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów instalacji uziemienia, 
mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy 
czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 

- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. części 
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
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Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami wyładowań 
piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich 
urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków 
ochrony 
 
Dziennik Budowy – wydawany przez organ Nadzoru Budowlanego, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem  Projektu, Wykonawcą i projektantem. 
 
Inżynier/Kierownik projektu – jest to osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (lub jakakolwiek kompetentna osoba 
wyznaczona przez Zamawiającego i o której jest poinformowany Wykonawca, że wykonuje czynności za Inżyniera) 
odpowiedzialna za nadzorowanie Wykonawcy, administrowanie Kontraktem, potwierdzenie płatności  należności należnych 
Wykonawcy, prezentowanie i wycenę zmian w Kontrakcie, udzielanie zgody  na przedłożenia terminów oraz wycenę Przypadków 
Podlegających Kompensacie. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  Inżyniera  Projektu.  
 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań 
i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera Projektu. 
 
Polecenie Inżyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Projektu, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego. 
 
Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 
kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
1.5. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

- CPV 45311000-0   - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

- CPV 45311200-2   - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
- CPV 45317000-2   - Inne instalacje elektryczne 

- CPV 45314300-4   - Instalowanie infrastruktury okablowania 
 
 
2. MATERIAŁY 
 Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. Dopuszcza się 
stosowanie wyrobów producentów krajowych i zagranicznych posiadających aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inżyniera.  
 
2.1 Zastosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
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- gniazda wtykowe 2P+Z 16A, angielskie z adapterami do kanałów instalacyjnych, 

- przewód YDYżo 3x2,5mm2 450/750V, 

- modułowe aparaty zabezpieczające i sterownicze wg projektu budowlano-wykonawczego, 
- gniazda RJ45 kat. 6 z adapterami do kanałów instalacyjnych, 

- przewód F/UTP kat. 6, 

- panele krosowe 24-protowe (24xRJ45) kat. 6 1U, 

- opaski kablowe typu OKI, 
- kołki rozporowe plastikowe i metalowe na ‘krzyż’, 

- dwudzielne kanały instalacyjne z PVC z przegrodą, 

- inne, wymienione w projekcie budowlano-wykonawczym. 
 
2.2 Składowanie materiałów 
 Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
Rury i listwy instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w 
temperaturze nie niższej niż -15 OC i nie wyższej niż 25 OC – w wiązkach odpowiednio wiązanych z dala od urządzeń 
grzewczych.  
 Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej opisany, lecz w 
kręgach zwijanych, związanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach.  
 Taśmy izolacyjne przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
 Składowanie kabli powinno być zgodne z poniższymi warunkami: 

a. kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach kablowych, dopuszcza się składowanie 
krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, 

b. bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi złożone 
poziomo, 

c. końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 
 Osprzęt elektryczny składować w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Wszystkie oprawy oświetleniowe 
bezwzględnie składować w oryginalnych opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producentów odnośnie 
przechowywania opraw oświetleniowych i paneli fotowoltaicznych. 
 Elementy wykonawcze rozdzielnicy (aparaty elektryczne, osprzęt łączeniowy) przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach. Elementy służące do montażu (uchwyty montażowe, kołki rozporowe, opaski kablowe, koryta kablowe, 
rury i listwy instalacyjne, itp.) składować w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Urządzenia instalacji 
niskoprądowych przechowywać w miejscach suchych, w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z wytycznymi ich 
producentów. Elementy elektroniczne, sterujące składować w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i posiadających temperaturę powyżej +5 OC.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST – Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 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 ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 
konstrukcji, urządzeń itp. Niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 
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Załadowanie i wyładowanie urządzeń i maszyn o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzić za 
pomocą dźwigów, wózków jezdniowych, lub posługując się pomostem – pochylnią.  

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy 
wykonać za pomocą wózków lub rolek transportowych. 

 
4.1 Transport aparatury i urządzeń rozdzielczych 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn, itp. za pomocą dźwigów oraz na 
pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i 
wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych 
należy przestrzegać zaleceń ich producentów, a w szczególności: 

a. Transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 
wewnątrz ładowni. Na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i 
przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do automatyki 
zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę odporną na wstrząsy i drgania. 

b. Aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków, itp. 
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i 
ciężkich elementów. 

 
4.2 Transport kabli 

Transport kabli należy dokonywać z zachowaniem warunków: 
a. kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 

80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5 OC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być 
mniejsza niż 40-krotna średnica kabla, 

b. zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami 
na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep, 

c. bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów 
powinny być zabezpieczone przez przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu transportowego, kładzenie 
bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, 

d. zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 
e. umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy dźwigu, 
f. swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zarzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
 
5.1 Prace demontażowe 

Aparaty zabezpieczające likwidowane obwody elektryczne, zlokalizowanych w istniejących rozdzielnicach 
zdemontować. Demontażom podlegają również obwody odbiorcze zasilania stanowisk pracy z gniazdami wtykowymi typu 
angielskiego w przestrzeni parteru i II piętra oraz instalacja komputerowa LAN tych stanowisk. Prace demontażowe 
przeprowadzać beznapięciowo, po wyłączeniu napięcia na wszystkich likwidowanych obwodach odbiorczych w przestrzeni 
przebudowywanej części budynku, dokonując wyraźnych przerw poprzez wyjęcie wkładek bezpiecznikowych z podstaw 
bezpiecznikowych. Brak napięcia, w tym sprawdzenie braku obecności obcych źródeł zasilania z infrastruktury 
elektroenergetycznej Inwestora, należy sprawdzić legalizowanym wskaźnikiem napięcia. 

Pochodzące z demontażu materiały niebezpieczne takie jak tworzywa sztuczne należy utylizować przez 
wyspecjalizowane firmy. 

Pracom demontażowym nie podlegają instalacje elektrycznej pozostałej, nieobjętej opracowaniem części budynku. 
 

5.2 Przebudowa rozdzielnicy elektrycznej RE-E1 
Istniejąca rozdzielnicę elektryczną RE-E1 zasilania dedykowanego dla stanowisk komputerowych zlokalizowana jest 

na parterze budynku, w przestrzeni komunikacyjnej, naprzeciwko wejścia do pom. 07 (portiernia). Rozdzielnica RE-E1 
wykonana jest z dwóch obudów natynkowych 28-modułowych (łącznie 56-mod.), z drzwiami transparentnymi. W związku z 
koniecznością wymiany i rozbudowy instalacji zasilania stanowisk pracy i drukarek, istniejące 3-fazowe wyłączniki 
różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowo-prądowe należy zdemontować. Istniejący rozłącznik izolacyjny 3x100A+N, 
lampki kontroli obecności faz oraz 4-polowy ochronnik przepięciowy typu III pozostawić w rozdzielnicy (bez projektowanych 
zmian). Rozdzielnicę RE-E1 należy wyposażyć w 17 sztuk 1-fazowych wyłączników nadmiarowo-prądowych z członami 
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różnicowo-prądowymi o prądzie znamionowym 16A, prądzie wyzwalającym 30mA, charakterystyce wyzwalania B i czułości 
A. Wyłączniki instalować na istniejących szynach DIN 35mm i łączyć za pośrednictwem szyn łączeniowych o czynnym polu 
przekroju 16mm2. Wyłączniki wewnątrz rozdzielnicy oznakować zgodnie z dokumentacją projektową za pośrednictwem 
dedykowanych emblematów opisowych lub drukowanych etykiet.  

 
5.3 Instalacja gniazd wtykowych 230V zasilania stanowisk pracy i drukarek 

W pomieszczeniach kondygnacji parteru oraz II piętra budynku zainstalowane zostaną zestawy gniazdowe zasilania 
stanowisk pracy i drukarek jak ukazano w dokumentacji projektowej. W zestawach gniazdowych ZG1 instalować po dwa 
gniazda 230V/16A 2P+Z typu angielskiego, natomiast w zestawach gniazdowych instalować po jednym gnieździe 230V/16A 
2P+Z typu angielskiego. Stosowanie angielskiego typu gniazd zostało wskazane przez Inwestora. Gniazda instalować należy 
na wysokości 0,30m od poziomu posadzki w adapterach modułowych przystosowanych do montażu w dwudzielnych 
kanałach instalacyjnych. Minimalna wysokość zastosowanych kanałów powinna wynosić 65mm, aby możliwy był montaż ww. 
adapterów.  

Nowe gniazda 230V stanowisk komputerowych i drukarek zasilać z dedykowanych obwodów odbiorczych z 
rozdzielnicy elektrycznej RE-E1, za pośrednictwem przewodów YDYżo 3x2,5mm2. Stosować należy wyłącznie przewody o 
napięciu izolacji min. 450/750V. Przewody prowadzić należy w dwudzielnych kanałach instalacyjnych z PVC z przegrodą. 
 
5.4 Przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego GPD 

Istniejący główny punkt dystrybucyjny (szafę teletechniczną 42U 600x600mm) zlokalizowany na III piętrze budynku w 
istniejącej serwerowni należy przenieść do nowej serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku w pom. 08, w miejscu 
wskazanym w dokumentacji projektowej.  

Istniejące panele krosowe należy zdemontować i zastąpić je 24-portowymi panelami krosowymi kat. 6 24xRJ45 (4 
sztuki), o wysokości 1U. Nowe panele krosowe zainstalować w miejscu demontowanych paneli krosowych (w górnej części 
szafy 42U). GPD wyposażyć należy w kable krosowe F/UTP kat. 6 o długości 2-metrów w ilości 82 sztuk (zgodnie z ilością 
projektowanych gniazd komputerowych LAN). Panele krosowe łączyć z portami istniejących switchy zgodnie z wytycznymi 
przedstawiciela Inwestora, na zasadach ustalonych na budowie. Istniejące kable krosowe zlikwidować. Pozostałe elementy 
wyposażenia GPD zgodnie z wytycznymi Inwestora bez zmian.   

Z nowej lokalizacji GPD na parterze do istniejącej lokalizacji przenoszonego GPD na III piętrze, po trasach 
zrównoleglonych z przewodami strukturalnymi, ułożyć należy kabel koncentryczny typu 5D-FB 50Ω. W istniejącej, 
likwidowanej serwerowni kabel zakończyć zapasem o długości około 40mb (całkowita długość kabla koncentrycznego 
wynosić będzie 70mb). Połączenie wyprowadzonego kabla na III piętrze budynku z istniejącymi urządzeniami radiolinii 
stanowiącej przyłącze Internetowe budynku zlecone zostanie przez Inwestora wg odrębnego zadania.    

Nową lokalizację GPD zasilić z dedykowanego obwodu odbiorczego z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej RE-E1  za 
pośrednictwem przewodu YDYżo 3x2,5mm2. Zastosować przewód o napięciu izolacji min. 450/750V. Wypust zasilający 
230V wyprowadzić na wysokości około 0,30m od poziomu posadzki i wprowadzić na zaciski przyłączeniowe istniejącej listwy 
gniazdowej zasilającej poszczególne urządzenia GPD.  
 
5.5 Instalacja komputerowa LAN stanowisk pracy i drukarek 

W pomieszczeniach kondygnacji parteru oraz II piętra budynku zainstalowane zostaną zestawy gniazdowe zasilania 
stanowisk pracy i drukarek jak ukazano w dokumentacji projektowej.  W zestawach gniazdowych ZG1 oraz ZG2 instalować 
po jednym gnieździe komputerowym z modułem KeyStone RJ45 kat. 6. Gniazda instalować należy na wysokości 0,30m od 
poziomu posadzki w adapterach modułowych przystosowanych do montażu w dwudzielnych kanałach instalacyjnych. 
Minimalna wysokość zastosowanych kanałów powinna wynosić 65mm, aby możliwy był montaż ww. adapterów.  

Nowe gniazda komputerowe LAN łączyć za pośrednictwem przewodów strukturalnych F/UTP kat. 6 z 24-portowymi 
panelami krosowymi kat. 6 mocowanymi w GPD, w jego nowej lokalizacji. Przewody prowadzić należy w dwudzielnych 
kanałach instalacyjnych z PVC z przegrodą. 

 
5.6 Instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustów 230V 

W przestrzeniach parteru i II piętra budynku zamocować nowe tory instalacyjne do prowadzenia instalacji zasilającej 
oraz instalacji komputerowej LAN stanowisk pracy i drukarek, które wykonać należy za pośrednictwem dwudzielnych 
kanałów instalacyjnych z PVC, o wymiarach 65x150mm z przegrodą oddzielającą tor zasilający oraz tor komputerowy oraz z 
pełnymi pokrywami. Zastosować kanały standardu Legrad DLP lub równoważnego o analogicznych parametrach 
technicznych. Kanały mocować należy natynkowo, na metalowe kołki rozporowe Ø10mm wg następujących zasad: 

 w przestrzeniach komunikacyjnych w odcinkach poziomych - na wysokości około 0,30m pod poziomem stropu, 
 na ścianach w których projektowane są zestawy gniazdowe zgodnie z dokumentacją projektową - na wysokości 

około 0,30m od poziomu posadzki, 
 w odcinkach pod oknami - na styku ściany z posadzką, 
 zejścia pionowe wykonywać wewnątrz pomieszczeń w których projektowane są zestawy gniazdowe – w 

narożnikach pomieszczeń, na styku ścian. 
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Pomiędzy kondygnacjami II piętra a parteru instalacje prowadzić i w istniejącym szachcie instalacyjnym, oznaczonym 
w dokumentacji projektowej. Poszczególne elementy koryt dwudzielnych łączyć za pośrednictwem oryginalnych elementów 
takich jak łączniki koryt, trójniki, kolana etc., w systemie zgodnym z typem stosowanych koryt instalacyjnych. 

  
 

5.7 Ochrona od porażeń 
Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto szybkie, samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-S. 

Ochronie podlegają: 
 zaciski ochronne gniazd wtykowych 230V 2P+Z typu angielskiego, 
 inne projektowane metalowe, przewodzące elementy, które w warunkach normalniej pracy nie mogą być pod 

napięciem. 
Dodatkowo jako zabezpieczenie przed porażeniem zastosowane zostaną wyłączniki z funkcją różnicowoprądową o 

prądzie wyzwalającym 30mA typu A. 
Żyły PE (w izolacji żółto-zielonej) instalowanych obwodów elektrycznych gniazd zasilania stanowisk i drukarek oraz 

wypustu 230V zasilającego szafę głównego punktu dystrybucyjnego łączyć z uziemioną miejscową szyną wyrównawczą, 
istniejącą, zainstalowaną w rozdzielnicy elektrycznej RE-E1.  

 
 
5.8 Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót elektroinstalacyjnych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po otrzymaniu od 
Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST cz. budowlanej. 
Przed przystąpieniem do przebudowy tablic elektrycznych należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem 
elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie ścian i zabudów z płyt g/k. 

 
5.9 Zasady wykonywania robót instalacyjno-montażowych 

Przed przystąpieniem do przebudowy rozdzielnicy elektrycznej RE-E1 odłączyć ją od zasilania. W rozdzielnicy 
głównej wykonać widoczną przerwę – wyjąć wkładki bezpiecznikowe z rozłącznika bezpiecznikowego zabezpieczającego 
przebudowywaną rozdzielnicę RE-E1.  

Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. Każdy przewód w tablicach elektrycznych należy 
zaopatrzyć w oznaczniki z podaniem symboli określających numer projektowanego obwodu i symbol tablicy. 

Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe 
połączenia ochronne należy wykonać w czasie wykonywania robót instalacyjnych. Przewody ochronne bezwzględnie muszą 
oznaczone kombinacją barwy żółtej i zielonej.  

Kanały instalacyjne mocować i łączyć w ścisłej zgodności z wytycznymi producenta. Zabronione jest łączenie 
systemów kanałów instalacyjnych różnych prodcentów. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania ogólne. Wykonawca musi przewidzieć, 
że poszczególne etapy wykonywanych przez niego robót, będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby 
Inwestora. 

Z każdej kontroli zostanie sporządzony protokół pokontrolny. Ewentualne niezgodności wykonywanych robót będą 
usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Inwestora. 
 
6.1 Kontrola urządzeń 

Kontroli podlegać będą następujące grupy urządzeń i układy: 
- przebudowa rozdzielnicy elektrycznej, 
- przeniesienie i przebudowa głównego punktu dystrybucyjnego, 
- montaż torów kablowych wykonanych z koryt instalacyjnych dwudzielnych, 
- ułożenie i zabezpieczenie przewodów zasilających i komputerowych LAN, 
- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 

 
6.2 Pomiary powykonawcze 

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami pomiarowymi: 
- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu – od strony zasilania),  

- pomiary impedancji pętli zwarcia, 

- pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej – parametrów wyłączników 
różnicowoprądowych (RCD), 

- pomiary rezystancji połączeń wyrównawczych, 
 

6.3 Kontrola urządzeń 
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Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań pomiarowych objętych próbami montażowymi należy załączyć 
instalację pod napięcie i sprawdzić, czy: 

- w gniazdach wtykowych występuje zasilanie o normatywnych parametrach,  
  

Zakończone próby i pomiary należy zamknąć stosownymi protokołami z ich przeprowadzenia. 
W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie uruchomionej 

instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich 
przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele inwestora w obecności Wykonawcy przeprowadzają kontrolę, sprawdzenia i prób instalacji i 
ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. Wówczas, gdy ww. kontrola, powtórzona w razie 
potrzeby, jest zadowalająca, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji 
do odbioru końcowego.  

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 
- instrukcje pracy, konfiguracji i obsługi urządzeń, 
- dokumentację powykonawczą w formie uzgodnionej przez Strony, 
- szczegółowy raport zawierając co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki 

przeprowadzonych badań i pomiarów, 
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, przewodów i kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia pomiarowe do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie 
regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu na swój koszt. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiar robót podano w ST – Wymagania ogólne.  
Obmiar robót określa ilość wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar robót będzie określać 

faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 
obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać świadectwa ich 
legalizacji wystawione przez uprawniony do tego podmiot (laboratorium).  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiary robót zanikających przeprowadzane są w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsc, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku są: 
- szt. – dla aparatów elektrycznych, paneli krosowych, przewodów krosowych, osprzętu elektrycznego, 

elementów kanałów instalacyjnych, 
- m. – dla przewodów oraz kanałów i rur instalacyjnych. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST – Wymagania ogólne. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej 
oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedkładając Inspektorowi nadzoru oceny 
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie 
badania i pomiary kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora, Wykonawcy, 
odpowiednich służb technicznych, p.poż. i bhp.  

Komisja odbioru powinna: 
- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją, 
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- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i 
zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 

- sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z 
przedstawionymi dokumentami, 

- ustalić warunki i możliwość przekazania instalacji do eksploatacji, 
- sporządzić protokół odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. Z chwilą przejęcia instalacji przez 
użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych. Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby 
przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie 
budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel 
Wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi 
codziennej instalacji. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ogólnej ST. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

- SIWZ dla zadania „Przebudowa sieci LAN, przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego oraz budowa 
instalacji LAN i zasilania stanowisk pracy i drukarek w Budynku Urzędu Statystycznego we Włocławku, 
położonego przy ul. Piekarskiej 16a w m. Włocławek (87-800)”, 

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (Inwestorem) wraz z harmonogramem robót 
zatwierdzonym przez Zamawiającego, 

- dokumentacja budowlano-wykonawcza ww. zadania, 
- normy techniczne, 
- aprobat techniczne, 
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
10.1 Zestawienie Norm Technicznych i Ustaw 

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  
- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w 
układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.  

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie.  

- PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 
telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej 
klasie odporności pożarowej 

- N-SEP-E-007:2019 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach, dobór kabli i innych 
przewodów ze względu na ich reakcję na ogień   
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- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

- PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.  

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  
- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  
- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 

zapewnienie jakości 
- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – część II – Planowanie i 

wykonawstwo instalacji 
- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – część III – Planowanie i 

wykonawstwo instalacji 
- PN-EN 50346:2004/A1:2010 Technika informatyczna – Instalacje okablowania – Badanie zainstalowanego 

okablowania łącznie z dodatkiem z 2010r. 
- Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
- Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
 

Należy uwzględnić obowiązujące aktualizacje powyżej zestawionych Norm Technicznych i Ustaw oraz dokumenty je 
zastępujące. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych Prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 



Załącznik nr5  5 do umowy 

Wymagania bezpieczeństwa informacji 

dla kontrahentów i osób zewnętrznych 

I. Wstęp
1. Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych (Wymagania) stanowią element 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w statystyce publicznej1.
2. Wymagania stanowią zbiór zasad obowiązujących:

a) kontrahentów realizujących dostawy lub świadczących usługi na rzecz jednostek służb statystyki publicznej

(jssp);
b) osoby spoza jssp, które uzyskują dostęp do zasobów informacyjnych na podstawie odrębnych przepisów

prawa lub umów cywilno-prawnych.

II. Słownik pojęć

Główny Użytkownik – wyznaczony dla danego systemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego kierownik 
jednostki służb statystyki publicznej lub inna wskazana osoba odpowiedzialna za zainicjowanie powstania systemu, 

ustalenie jego założeń i funkcjonalności oraz utrzymanie systemu i określanie kierunków jego rozwoju;

Jssp (jednostka organizacyjna służb statystyki publicznej) – Główny Urząd Statystyczny lub inna jednostka 

organizacyjna statystyki publicznej, utworzona na podstawie przepisów ustawy o statystyce publicznej [na podstawie 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej];

Incydent związany z bezpieczeństwem informacji (incydent bezpieczeństwa informacji) – pojedyncze niepożądane 
lub niespodziewane zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji lub seria takich zdarzeń, które stwarzają 
znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji [na podstawie 

normy PN ISO/IEC 27000];

Pełnomocnik ds. SZBI – dyrektor komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. bezpieczeństwa informacji [definicja 
własna];

System teleinformatyczny (TI) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania 

zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne 
za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne [na podstawie art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne];

III. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
1. W jssp wyróżnia się następujące obszary bezpieczne:

a) Strefa chroniona (strefa administracyjna).
b) Strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa).

2. Strefa chroniona (strefa administracyjna) to powierzchnia będąca w użytkowaniu jssp.
3. Na granicach strefy chronionej (administracyjnej) funkcjonuje kontrola dostępu (m.in. tripody 

i czytniki na drzwiach). 
4. Dostęp do pomieszczeń magazynowych jest nadzorowany, prowadzona jest kontrola ruchu osobowego 

i materiałowego. 
5. Osoby przebywające w strefie administracyjnej zobowiązane są do noszenia identyfikatorów w widocznym 

miejscu. 
6. Strefa zabezpieczona (bezpieczeństwa) to wydzielona część strefy chronionej (administracyjnej), 

tj. pomieszczenia, w których znajdują się newralgiczne urządzenia systemów teleinformatycznych (serwerownie) 

oraz prowadzące do nich korytarze wyposażona w dodatkowe, niezależne systemy zabezpieczeń i kontroli
dostępu. 

7. Wstęp do strefy zabezpieczonej (bezpieczeństwa) jest ograniczony tylko do osób, które uzyskały stosowne 
uprawnienia. Wejście oraz wyjście ze stref bezpieczeństwa jest rejestrowane. Rejestruje się tożsamość osób oraz 
czas ich wejścia i wyjścia.

8. Wnoszenie i wynoszenie do i ze stref zabezpieczonych (bezpieczeństwa) elektronicznych nośników informacji jest 
nadzorowane. 

1 Zarządzenie nr 27 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22.12.2015 r. w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w 
statystyce publicznej, zmienione zarządzeniem wewnętrznym nr 19 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12.06.2019 r. 



9. W strefach zabezpieczonych (bezpieczeństwa) zabronione jest korzystanie z urządzeń fotograficznych, wideo, 
audio lub innych urządzeń nagrywających, np. kamer w urządzeniach przenośnych, w celu rejestracji obrazu lub 
dźwięku bez upoważnienia Głównego Użytkownika, do którego należy dane pomieszczenie. 

10. Dopuszcza się przebywanie osób bez uprawnień dostępu do stref zabezpieczonych (bezpieczeństwa) tylko                            
w wyjątkowych przypadkach, w określonym celu, za zezwoleniem Głównego Użytkownika. Przebywanie osób bez 

uprawnień dostępu do stref zabezpieczonych (bezpieczeństwa) możliwe jest wyłącznie pod nadzorem osoby 
posiadającej uprawnienia dostępu do danej strefy. 

11. Pobyt osoby, która nie posiada uprawnień do przebywania w strefie zabezpieczonej (bezpieczeństwa), musi 
zostać odnotowany w stosownym rejestrze (tożsamość osoby, czas wejścia i wyjścia). 

12. Ciągi komunikacyjne obiektów są zaopatrzone w tabliczki informujące o kierunku ewakuacji i w miarę potrzeby 
wyposażone w oświetlenie awaryjne. Zgodnie z przepisami prawa opracowane są instrukcje przeciwpożarowe. 

IV. Dostęp do zasobów systemów teleinformatycznych 
1. Dostęp do systemu teleinformatycznego mogą uzyskać wyłącznie uprawnieni użytkownicy. 
2. Osoby niebędące pracownikami jssp nie mogą uzyskać profilu użytkownika ani uprawnień w zakresie korzystania 

z systemów teleinformatycznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Głównego Użytkownika. Nie dotyczy to organów 
umocowanych prawnie. 

3. Uprawnienia użytkowników niebędących pracownikami jssp mogą być przyznane tylko na czas określony (do 90 
dni) z możliwością przedłużenia.  

4. Warunki korzystania z połączenia wewnętrznej sieci jssp z zewnętrznymi sieciami regulują podpisane umowy, 
szczegółowo precyzujące warunki techniczne i funkcjonalne połączenia.  

5. Zobowiązanie do przestrzegania niniejszych Wymagań, ochrony udostępnionych zasobów informacyjnych 
poprzez ograniczenie ich kopiowania i udostępniania oraz do ich zwrotu lub zniszczenia w momencie zakończenia 
umowy zawierają klauzule dotyczące obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji. 

6. Osoby wykonujące pracę na rzecz jssp posiadają dostęp tylko do zasobów, które są im niezbędne do realizacji 
prac – dostęp do innych zasobów jest zabroniony. 

V. Ochrona danych osobowych 
1. Kontrahent zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z umową, rozporządzeniem RODO2 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
2. Kontrahent oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 
3. Osoby przetwarzające dane osobowe, muszą uzyskać stosowne upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych we wskazanym zakresie. 
4. Z kontrahentem oraz osobami spoza jssp, dopuszczonymi do przetwarzania danych osobowych na podstawie 

umów cywilno-prawnych zawiera się umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
5. Umowy powierzenia zawierają szczegółowe uregulowania w zakresie przetwarzania powierzonych danych 

osobowych i ich ochrony. 

VI. Dostęp do zasobów jssp z sieci innych instytucji 
1. Jssp może umożliwić dostęp do sieci teleinformatycznej osobom i podmiotom uprawnionym na mocy przepisów 

prawa. 

2. Wniosek o dostęp do sieci jssp powinien zawierać informacje o celu podłączenia, przewidywanej liczbie 
podłączonych stanowisk i użytkowników, metodzie zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. 

3. Przed wydaniem decyzji o zgodzie na podłączenie do sieci jssp zasięga się opinii Pełnomocnika ds. SZBI. 
4. Specyfikacja techniczna połączenia musi być załącznikiem do porozumienia lub umowy zawartej pomiędzy jssp i 

instytucjami. Specyfikacja powinna zawierać w szczególności następujące ustalenia: 
a) połączenie powinno być szyfrowane oraz zabezpieczone odpowiednim certyfikatem; 
b) połączenie powinno być zestawiane jedynie między ściśle określonymi adresami IP podłączanej sieci oraz 

ściśle określonymi adresami IP sieci wewnętrznej jssp oraz dla ściśle określonych portów przypisanych do 

adresów w sieci jssp;  
c) każdorazowe zestawienie połączenia między podłączaną siecią a siecią jssp powinno być autoryzowane 

hasłem lub certyfikatem oraz podlegać rejestrowaniu (logowaniu); 
d) zasoby udostępniane użytkownikom z innych instytucji obejmują wyłącznie dostęp do aplikacji -  nie są 

udostępniane takie zasoby jak serwery plików lub poczta elektroniczna. 

 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 



5. Użytkownicy z innych instytucji nie mogą posiadać praw administracyjnych. 

VII. Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem i kodem mobilnym  
1. Wszystkie elektroniczne nośniki informacji dostarczone z zewnątrz jssp nie mogą być użyte bez wcześniejszego 

sprawdzenia programem antywirusowym. 

2. Wszystkie pliki przed wysłaniem lub przekazaniem stronom trzecim (osobom niebędącym pracownikami jssp) są 
testowane oprogramowaniem antywirusowym. 

VIII. Odbiór systemu  
1. Przed przekazaniem do użytkowania oprogramowania opracowanego na rzecz jssp, osoby je opracowujące muszą 

usunąć wszystkie specjalne ścieżki dostępu tak, aby dostęp był możliwy jedynie z zastosowaniem zasad 
bezpieczeństwa informacji. Oznacza to, że muszą być usunięte wszystkie nieudokumentowane funkcje 

pozwalające ominąć system zabezpieczeń. Muszą zostać również usunięte wszystkie uprawnienia systemowe 
ustanowione dla potrzeb prowadzenia prac nad oprogramowaniem, lecz zbędne w środowisku produkcyjnym. 

2. W przypadku podjęcia decyzji o przechowywaniu kodu źródłowego pisanego na zamówienie jssp poza siedzibą 
jssp, konieczne jest również zawarcie umów depozytowych dotyczących takiego kodu źródłowego z podmiotami 
niezależnymi od dostawcy oprogramowania. Umowy te powinny określać niezależny podmiot, któremu twórca 
oprogramowania dostarczy kod źródłowy i wszystkie jego aktualizacje. Powinny też określać sytuacje, w których 
kod źródłowy zostanie udostępniony jssp, jak na przykład upadłość lub likwidacja dostawcy oprogramowania lub 

niewywiązywanie się przez niego z postanowień umowy dotyczących aktualizacji oprogramowania. 

IX. Naruszenia bezpieczeństwa informacji oraz wnioski dotyczące bezpieczeństwa informacji  
1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji jssp obejmuje wszelkie sytuacje, w których informacje związane 

z działalnością jssp są przetwarzane, także poza jej siedzibą. Obejmuje to w szczególności zdalny dostęp do sieci 
teleinformatycznej jssp. 

2. Pracownicy reprezentujący podmiot zewnętrzny mają obowiązek zgłaszania wszelkich zdarzeń, które naruszają 
lub mogą naruszyć przepisy prawa oraz polityki, procedury i instrukcje Urzędu dotyczące bezpieczeństwa 

informacji. 
3. Każdy incydent związany z bezpieczeństwem informacji w jssp powinien być zgłoszony niezwłocznie. 
4. Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji odbywa się przez dedykowaną stronę www 

(http://serwisdesk), e-mailem serwisdesk@stat.gov.pl bądź, w godzinach pracy urzędu, telefonicznie (22 608 
3689). 

5. Wnioski mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji można zgłaszać z wykorzystaniem 
dostępnych metod komunikacji, o których mowa w ust. 4).  

6. Naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji przez praktykanta może skutkować natychmiastowym przerwaniem 
praktyki i rozwiązaniem umowy. W takim przypadku praktyka nie jest zaliczana. 

7. Naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji przez stażystę może skutkować natychmiastowym przerwaniem 
stażu i powiadomieniem instytucji kierującej na staż.  

8. Naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji przez wolontariusza może skutkować natychmiastowym 
przerwaniem świadczenia usług wolontariatu. 

9. Naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji przez osobę fizyczną, zatrudnioną na podstawie umowy innej niż 

umowa o pracę, może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy i stanowi podstawę do żądania 

pokrycia powstałej szkody lub zapłaty kary umownej wynikającej z zawartej umowy. 

10. Naruszenie bezpieczeństwa informacji przez kontrahenta stanowi podstawę do odstąpienia przez jssp od umowy 

i żądania pokrycia ewentualnej szkody lub zapłaty kary umownej, wynikającej z zawartej umowy. 
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