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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru następujących robót:
- tytuł robót: " Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków "A" i "B" Wydziału Zarządzania i
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.”;
- miejsce wykonania robót:  ul. Cukrowa 8 w Szczecinie.1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4.Określenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla
stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej
architektury.
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty,
budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez zaplecze budowy.
1.4.6. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.7. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metoda montażu - także dziennik montażu
1.4.8. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety
specyfikacji technicznych
1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje



kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały mają być zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych.
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie na i z
terenu robót.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami
oraz aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość
zastosowania różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzęt
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w
umowie.

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót
5.1.Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy.
6.2. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy.
8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
ilości oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.



9. Podstawa płatności
Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez
zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie).

10. Przepisy związane
-  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami;
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami;
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego z późniejszymi zmianami;
-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz
cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego z późniejszymi
zmianami ;
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami;
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych z późniejszymi zmianami;
-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów z późniejszymi
zmianami;



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 01

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNĘTRZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)
MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

(Kod CPV 45315700-5)

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ
(Kod CPV 45312310-3)

LINIE ZASILAJĄCE NISKIEGO NAPIĘCIA
(CPV45231400-9)

Szczecin, kwiecień 2011



1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru następujących robót:
- tytuł robót: " Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków "A" i "B" Wydziału Zarządzania i
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.”;
- miejsce wykonania robót:  ul. Cukrowa 8 w Szczecinie.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych
reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru
robót związanych z:
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w
szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia rozdzielnicy;
- zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i  urządzeń  rozdzielnicy w sposób i  w miejscu

zgodnym z dokumentacją techniczną;
-  dokonaniem  wszelkich  połączeń  instalacyjnych,  szyn  zbiorczych  wewnętrznych  przy  użyciu

materiałów oraz środków wg dokumentacji technicznej;
- wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy

poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu;
- układaniem kabli i przewodów elektrycznych;
- montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej wraz z przygotowaniem
podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa
inżynieryjnego;
- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień;
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty
murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.);
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac;
- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną;
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów
wyznaczonych w dokumentacji;
- ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych),
ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów;
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodów;
-  przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi
montowany element instalacji elektrycznej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych.

1.4.Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także
podanymi poniżej:
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów



bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i
sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
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:
– 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.).
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki
funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami
zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji
elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od
potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze,
zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 
Klasa  ochronności – umowne  oznaczenie,  określające  możliwości  ochronne  urządzenia,  ze
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej –  zespół  aparatury  i  systemów połączeń  wewnętrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
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 ( elektryczna ) – 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, abażuru.
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 tu zalicza się następujące grupy czynności:
- Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- Kucie kucie bruzd i wnęk,
- Osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów,
- Montaż montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych,
- Montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- Oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione
np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.
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. 
Może występować jako uziemienie: 
– ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
lub
– robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).

Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu
bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub
przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd
przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 
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 

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. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ;

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ;

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania
wyrobów,

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza .
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod
warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego
upoważniony przedstawiciel:
1.dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu
oceny zgodności;
2.wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów



bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;
3.oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4.wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa;
5.wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową,
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną;
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej, uziemienia powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Obudowy
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są

elementem instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod
napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do
wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego
umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i
przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. 

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako
marka referencyjna. Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy
obudowy (lub cała obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną
przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i
sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 62208:2006, rozdzielnic i sterownic
niskonapięciowych w PN-EN 60439. Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do
wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane
wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy,
sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych
materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz
wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy stosować
wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy
(uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować
odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki
uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. 

2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie

wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia
wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź
deklarację zgodności. R. Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn
poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków  przyłączeniowych lub przewodów. Na
przewody linkowe należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 
Rozdzielnice piętrowe z wydzielonymi obwodami WLZ gniazd, oświetlenia i instalacji
teletechnicznych, wyodrębnione rozdzielnice wentylacji i klimatyzacji. 



2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice
Wykonujący montaż  rozdzielnicy lub każdego z jej  segmentów powinien sprawdzić  czy wszystkie
zaprojektowane  elementy  mocujące  posiadają  nadany  przez  wytwórcę  certyfikat  zgodności  lub
aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
Podstawowe sposoby montażu:
– zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
– osadzenie  w  podłożu  przy  użyciu  kołków kotwiących  lub  rozporowych  (otwory  do  mocowania

przygotowane w obudowie),
– przykręcenie  za  pomocą  materiałów złącznych lub  przyspawanie  do  przygotowanej  konstrukcji

wsporczej.

2.2.3.Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. W obwodzie przeciwpożarowych wyłączników prądu
stosować wyłącznie kable z podtrzymaniem funkcji przez 90 minut.  Jako materiały przewodzące
należy stosować miedź, liczba żył: 2, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z
izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do
podłoża lub układanych  wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego
rodzaju przewodu. Napięcie znamionowe izolacji 450/750V oraz 1kV. Przewody układać bez
uszkadzania okładziny ścian zewnętrznych.
Przy budowie linii kablowych stosować kable zgodne z dokumentacją projektową. Linie kablowe NN
wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.". Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych
dachem, na utwardzonym podłożu.

2.2.4. Folia
Folię należy stosować do oznaczenia trasy linii kablowych kabli. Dla linii kablowych NN stosować
folią niebieską z uplastycznionego PCW o grubości co najmniej 0,3mm, gat. I. Szerokość folii
powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm.

2.2.5. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw wytrzymałych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty
powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w
miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą
ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe
rur z polichlorku winylu (PCW). Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym
placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

2.2.6. Piasek
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.7.Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Kable i przewody układane w korytach i korytkach instalacyjnych wykonanych z perforowanych taśm
stalowych lub aluminiowych lub siatkowe. Systemy koryt metalowych z prefabrykowanymi elementami
łączeniowymi oraz systemowymi wspornikami.
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki,  uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych o wytrzymałości  elektrycznej  powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla
człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie
od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i średnich. 



2.2.6.Sprzęt instalacyjny
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych i natynkowych:
- Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą
wkrętów i „pazurków”;
- Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5
mm2.
- Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących
płomienia;
– Napięcie znamionowe 250V; 50 Hz;
– Prąd znamionowy 16A;
– Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym minimum IP20;
– Stopień ochrony w wykonaniu szczelnym minimum IP44;
- Łączniki podtynkowe kompletne z ramkami.

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych i natynkowych:
- Gniazda 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów i „pazurków”;
- Wydzielone gniazda obwodów DATA;
- Wydzielone gniazda obwodów gospodarczych;
- Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego;
- Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
- Napięcie znamionowe: 250V lub 230V/415V; 50 Hz,
- Prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 32A dla gniazd 3-fazowych,
- Stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44;
- Gniazda kompletne z ramkami.

2.2.7.Sprzęt oświetleniowy
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych wyłącznie w klasie ochronności
minimum I. Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1,5
mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V. W pomieszczeniach wilgotnych i na
zewnątrz stosować oprawy szczelne o minimalnym stopniu IP44. Klosze opraw z tworzywa
nietłukące. Oprawy świetlówkowe z elektronicznymi układami zapłonowymi.
Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w minimum 1 godzinne moduły awaryjne.

2.2.8.Uziomy i instalacja odgromowa
Elementy instalacji uziomowej i odgromowej z płaskowników i prętów stalowych, ocynkowanych.
Pręty o średnicy minimum 8mm. Elementy mocujące prefabrykowane, złącza kontrolne w puszkach
podtynkowych lub studzienkach pomiarowych. Projektowane układy łączyć do istniejącej instalacji
obiektu.

2.2.9.
Agregat prądotwórczy w wersji obudowanej, wyciszonej dla potrzeb zasilania wydzielonych urządzeń
budynku A niezbędnych podczas akcji pożarowych. Wielkość agregatu powinna umożliwić rozruch
wszystkich, niezbędnych urządzeń systemów ppoż. budynku oraz dźwigów osobowych.



2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody
należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce
przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza
poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt,
osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed
wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3
Prace  można  wykonywać  przy  pomocy  wszelkiego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora
nadzoru.
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2.Transport materiałów 
Podczas  transportu  materiałów  ze  składu  przyobiektowego  na  obiekt  należy  zachować

ostrożność  aby  nie  uszkodzić  materiałów  do  montażu.  Minimalne  temperatury  dopuszczające
wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość
uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń
transportowych. 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Obwody rozdzielnic istniejących należy zinwentaryzować.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych.
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnic zgodnie ze schematami ideowymi. Na wewnętrznej

stronie  drzwi  należy  umieścić  opis  poszczególnych  obwodów  zgodnie  z  projektem.  Po
skompletowaniu  wszystkich  potrzebnych  wg  specyfikacji  elementów  rozdzielnicy  należy  dokonać
mocowania  i  połączeń  aparatów i  urządzeń  wg zaleceń  producentów.  Prefabrykacja  rozdzielnicy



elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy,
a w szczególności:
- Napięcie robocze 400V;
- Prąd znamionowy rozdzielnic;
- Stopień ochrony;
- Klasa izolacji; 
- Montaż aparatów modułowych na szynach typu TS35 oraz płytach montażowych;
- Obudowy kompletne, wyposażone w szyny N i PE;
W  rozdzielnicy  głównej  budynku  A  układ  przełączania  zasilania  z  blokadą  mechaniczna
uniemożliwiająca załączenie agregatu na sieć, wyłącznik z wyzwalaczem napięciowym pobudzanym
przyciskami ppoż. oraz systemu SAP.
Rozdzielnice muszą spełniać wymogi PN-EN 60439-1 (zgodnej z międzynarodową IEC-439-1).
Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww.
wymogami normy. Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych
musi spełniać wymogi normy PN-EN 60439-5:2007. Wszystkie konstrukcje rozdzielnic powinny
zapewniać dostęp do kompletu elementów wykonawczych od frontu. Przy konstruowaniu rozdzielnicy
(należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności
zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa
miejsca okaże się niewystarczająca).  Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia
powinien uwzględniać zasadę jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz
równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni.  Na drzwiach rozdzielnicy winien
znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego
zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały.

5.3.Montaż przewodów instalacji elektrycznych.
Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie montażowej,
– złożenie na miejscu montażu wg projektu,
– wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc  montażu

osprzętu,
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia
ścian i stropów, osadzenie przepustów, montaż koryt kablowych, zdejmowanie przykryć kanałów
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli,
wieszaków wraz z zabetonowaniem,

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów
(pkt 2.2.2.),

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15%
wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450
– łączenie  rur  należy  wykonać  za  pomocą  przewidzianych  do  tego  celu  złączek  (lub  przez

kielichowanie),
– puszki  powinny  być  osadzone  na  takiej  głębokości,  aby  ich  górna  (zewnętrzna)  krawędź  po

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć  wymaganą  liczbę  otworów dostosowanych do
średnicy wprowadzanych rur,

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla

ułatwienia wciągania kabli  i  przewodów wg dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej



(szczegółowej)  SST,  układanie  (montaż)  kabli  i  przewodów zgodne z  ich  wyszczególnieniem i
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST.
W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie
jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i
dodatkowe naprężenia,

– oznakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy
współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne
przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd,
naprawa  ścian  i  stropów  po  przekuciach  i  osadzeniu  przepustów,  montaż  przykryć  kanałów
instalacyjnych,

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-HD 60364-6. 

5.4.Montaż  opraw  oświetleniowych  i  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy oraz puszki instalacyjne do stropu i ścian montować wkrętami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych oraz do konstrukcji koryt
kablowych. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość
połączeń, a w szczególności opraw z modułami awaryjnymi. Źródła światła do opraw należy
zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii
zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i
gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i
gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować
takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy
instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-
biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a
przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego
powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.5. Układanie kabli
5.5.1. Ogólne wymagania

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki
ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie
budowanej linii. Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć
przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powłoki,
- nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.5.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż wskazana przez

producenta. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla
na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np.
rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5ºC.



5.5.3. Zginanie kabli
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym

promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż podany przez producenta. Jeżeli jest
brak danych to promień gięcia nie powinien być mniejszy niż określony w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3.

5.5.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych

przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10 cm. Nie należy
układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić
kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Kable należy zasypywać warstwą piasku o
grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu o grubości co najmniej
15 cm. Folię z tworzywa sztucznego do oznaczenia trasy linii kablowej powinna znajdować się nad
kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35cm. W przypadku skrzyżowań
oznaczenia linii krzyżujących się powinny znajdować się na tej samej wysokości. Grunt należy
zagęszczać warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co
najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01 [14].
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni
kabla powinna wynosić nie mniej niż 0,7m przy szerokości rowu 0,4m.
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu)
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.
 
5.5.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę
możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad
rurociągami. 

5.5.6. Układanie przepustów kablowych
Przepusty kablowe należy wykonywać z rur z PCW. Przepusty kablowe należy układać w

miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. Głębokość umieszczenia
przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury,
powinna wynosić co najmniej 40 cm – od powierzchni chodnika i 80 cm od nawierzchni drogi
(niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o
konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego,
przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli
uszkodzonych bez rozkopywania dróg.

5.5.7. Oznaczenie linii kablowych
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone
w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie
kabla nie nastręczało trudności.Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:

- Symbol i numer ewidencyjny linii,
- Typ kabla,
- Znak użytkownika kabla,
- Rok ułożenia kabla.



5.6.Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny,

wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego:
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących,
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód
wyrównawczy. Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z
częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej
kondygnacji budynku. Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody,
centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu.

5.8.Uziomy i instalacja odgromowa.
Uziom otokowy  należy  układać  płaskownikiem FeZn30x4  na  głębokości  nie  mniejszej  niż  0,6m.
Złącza  kontrolne  w  puszkach  podtynkowych  lub  studzienkach  pomiarowych.  Przewody
odprowadzające  wykonać  drutem  FeZn8mm  mocowanym  uchwytami  prefabrykowanymi
rozmieszczonymi  nie  żadzej  niż  co 1m.  Wykonać  połączenia metalowych elementów zbrojenia  z
uziomem,  łączyć  stalową  konstrukcję  dachu. Wszelkie  połączenia  skręcane  zabezpieczyć  przed
korozją. Urządzenia klimatyzacyjne na dachu chronić systemem zwodów pionowych. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt

6
6.2.Należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające się  z  oględzin  częściowych i  końcowych

polegających na kontroli:
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
– stanu  kanałów  i  listew  kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprzętu  instalacyjnego  do  kabli  i

przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
– poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
– poprawności  wykonania  montażu  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii

elektrycznej,
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

6.3.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich
punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostały
wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  wymieni  je  na
właściwe, na własny koszt.

Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za  niemającą
zasadniczego wpływu na jakość  funkcjonowania instalacji  i  ustalić  zakres i  wielkość  potrąceń  za
obniżoną jakość.



7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:
dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m;
dla kabli i przewodów: m;
dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.;
dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.;
dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl;
dla elementow instalacji uziemiającej i odgromowej: szt., kg, m.

7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady
rzeczowe dla odpowiednich robót.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1.Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ
na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych,

urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub

odwrotnie,  gdy  prace  innych  branż  wymagają  zakończenia  robót  instalacji  elektrycznej  np.
zasilanie wentylatorów.

8.2.2.Odbiór częściowy
Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz  elementów
urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),  uniemożliwiając  ocenę
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z  obowiązującymi
przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

8.2.3.Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
- izolacji torów głównych,
- izolacji torów pomocniczych,
- działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,
- działania mechanicznego łączników, blokad itp.,
- instalacji ochronnej.
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-HD 60364-6.



Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z
tych badań, rozdzielnice sprawdza się induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji.
Badania  działania  obwodów  pomocniczych  polegają  na  sprawdzeniu  prawidłowości  działania
układów zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji. Badania należy przeprowadzić według programu,
który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej.
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz
związanych  z  nimi  blokadach  mechanicznych.  Należy  wykonać  5  normalnych  cykli  roboczych
(zamknięcie – otwarcie) każdego łącznika. 
Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby.
W trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu.
Badania  należy  przeprowadzić  według  instrukcji  rozdzielnicy.  Wyniki  badań  trzeba  zamieścić  w
protokole odbioru końcowego.
Parametry  badań  oraz  sposób  przeprowadzenia  badań  są  określone  w  normach 
PN-HD 60364-6.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.



10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 60529. Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP); 
PN-EN 60446. Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi;
PN-EN 62208. Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne;
PN-EN 60439-2. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące
przewodów szynowych; 
PN-EN 60439-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i
niepełnym zakresie badań typu; 
PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe;
PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa;
PN-IEC 60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego;
PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym;
PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie;
PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne;
PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Oprzewodowanie;
PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów;
PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza;
PN-HD 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;
PN-IEC 60364-5-559. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe;
PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa;
PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze;
PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki;
PN-IEC 60898. Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych;
PN-EN 50146. Opaski przewodów do instalacji elektrycznych ;
PN-EN 60445. Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego;
PN-EN 60446. Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi (oryg.);
PN-EN 60664-1. Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część
1: Zasady, wymagania i badania ;
PN-EN 60670-1. Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych. Część 1: Wymagania ogólne ;



PN-EN 60799. Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące;
PN-EN 60898-1. Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego ;
PN-EN 61009-1. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do
użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne ;
PN-HD 60364-6. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie;
PN-EN 60947-3. Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki,
odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
PN-EN 1838. Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne; 
PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach.
PN-EN 12193. Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie.
PN-IEC62305-1– Ochrona odgromowa – Część 1. Zasady ogólne.
PN-IEC62305-3– Ochrona odgromowa – Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i
zagrożenie życia.

  
10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami;
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami;
10.3.Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego z późniejszymi zmianami;

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami;

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym z późniejszymi zmianami;

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie
zgodności  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów  budowlanych  oznakowania  CE z  późniejszymi
zmianami;


