
 

 

AA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACJI ZARZĄDU DRÓG 

POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH WRAZ Z MONTAŻEM 

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

 
 
 
 
     Branża: ELEKTRYCZNA 
 
 

   Inwestor :  

                   Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, Dział Inżynierii Ruchu 

                   ul. Pyskowicka 54 

                    42-600 Tarnowskie Góry 

 

Adres inwestycji :  
                   ul. Pyskowicka 54 

                   42-600 Tarnowskie Góry 

                   działka numer ewidencyjny 2059/1, obręb Stare Tarnowice, jednostka Tarnowskie Góry 

                    

 

 

 
 

 

 

 

MAJ 2020  



  1 

• Cel i zakres opracowania 
1. Przedmiotem opracowania jest: 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla powyższej inwestycji w zakresie 
instalacji elektrycznej: 
Zakres rzeczowy robót zgodny z projektem : 
- rozdzielnice                 - ochrona przepięciowa wewnętrzna 
- oświetlenie ogólne    - oświetlenie awaryjne 
- rozprowadzenie energii elektrycznej   - instalacje odbiorcze 
- ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
 

• Założenia 
1. Niniejsze specyfikacja techniczna została opracowane zgodnie z zasadami określonymi                              
w jednolitym tekście Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 roku " w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego”. - Dz.U.2013.1129 
 
2. Spis treści: 
DZIAŁ:    45000000-7 Prace Budowlane 
GRUPA:  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
KLASA:   45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
- WYMAGANIA OGÓLNE - 45310000-3                                       
- ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH - 45311000-0                                         
- MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH - 45315700-5                                       
 

 

 

 

 



2 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT 

BRANŻA ELEKTRYCZNA  

SPIS TREŚCI  

1. WSTĘP  

1.1.Uwagi wstępne  

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

1.4.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

1.5.Roboty towarzyszące  

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

1.7.Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

1.11. Określenia podstawowe, definicje 

2. MATERIAŁY  

2.1.Ogólne wymagania  

2.2.Materiały elektryczne - wymagania ogólne  

2.3.Kable i przewody  

2.4.Rozdzielnice nn 0,4kV  

2.5.Oprawy oświetleniowe wewnętrzne  

2.6. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

2.7.Osprzęt instalacyjny  

2.8.Korytka kablowe i listwy kablowe PCV  

3. SPRZĘT  



3 

 

3.1.Ogólne wymagania  

4. TRANSPORT  

4.1.Ogólne wymagania  

4.2.Środki transportu  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.0. Demontaż istniejących instalacji  

5.1. Montaż kabli i przewodów (CPV 45311100-1) 

5.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów  

5.3. Rozdzielnice niskiego napięcia (CPV 45315700-5)  

5.4.Montaż instalacji oświetlenia (CPV 456314320-0)  

5.5.Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)  

5.6.Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

6.2.Instalacja elektryczna wewnętrzna  

7. OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy  

10. INNE DOKUMENTY  

 

 

 



4 

 

1.  WSTĘP  

1.1. Uwagi wstępne  

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi 

przedmiotowej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek  niejasności Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia odpowiednich zapytań na piśmie.  

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót, które 

zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz 

z montażem instalacji fotowoltaicznej 

Adres inwestycji: 

 42-600 Tarnowskie Góry ul. Pyskowicka 54 

działka numer ewidencyjny 2059/1, obręb Stare Tarnowice, jednostka Tarnowskie Góry 

 

1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu            
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace:  

- częściowy demontaż istniejących przewodów i kabli elektrycznych w pomieszczeniach objętych pracami 

remontowymi 

- demontaż opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach objętych pracami remontowymi 

- demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach objętych pracami remontowymi 

(łączniki, gniazda wtykowe, puszki podtynkowe)  

- montaż infrastruktury kablowej  

- montaż tablic rozdzielczych i tablicy licznikowej 

- montaż aparatury modułowej 

- montaż kabli i przewodów  

- montaż instalacji oświetlenia ogólnego 
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- montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego  

- inne roboty elektryczne.  

1.5. Roboty towarzyszące  

Do robót towarzyszących zalicza się:  

- urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy  

- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami  

- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów  

- działania ochronne zgodne z BHP  

- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi  

- przewóz materiałów do ich wykorzystania  

- koszty wywozu i utylizacji materiałów odpadowych ponosi Wykonawca. Koszty te należy ująć                       

w ramach kosztów ogólnych. Nie będą podlegały dodatkowym rozliczeniom. Nie są one ujęte jako 

oddzielne pozycje w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów osób 

trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Prace remontowe objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać w wysokim standardzie 

jakościowym. Prace będą wykonywane w czynnym budynku. W związku z powyższym należy 

założyć większe nakłady na utrzymywanie czystości przy robotach wyburzeniowych i po 

zakończeniu dnia pracy jak i zabezpieczyć szczelnie miejsca pracy odgradzając pozostałą cześć 

budynku. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zmawiającego oraz Inspektora Nadzoru oraz sposób 

ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, przestrzegając przepisów bhp oraz 

bezpieczeństwa ruchu.  

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca będzie: 
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a) 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. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, magazynów, składowisk, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie prowadzenia prac. 

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. 

1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie obowiązujące przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 

1.11. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są zgodne     z 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST a także podanymi poniżej:  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) - 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 danego wyrobu do określonego obszaru 

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 

badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
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Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 

specyfikacja techniczna dla danego materiału tub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważniona jednostkę badającą (certyfikującą), 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 

wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiału tub wyrobu. 

Cześć czynna - przewód tub 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 czynna). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne polaczenie części przewodzących dostępnych lub obcych       w 

celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiał/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, 

• rury instalacyjne, 

• kanały podłogowe, 

• systemy mocujące, 

• puszki elektroinstalacyjne, 

• końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławnice, złączki i szyny, 

zaciski ochronne. 

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 

inna formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.). 
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Klasa ochronności - 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 strony lub elementy ukierunkowania światła w formie: klosza, odbłyśnika, 

rastra, abażuru, itp. 

Stopień ochrony IP - określony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem elementów 

instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody)     i 

gazów, 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 energie 

(zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów 

mających na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacja 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

• Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

• Kucie bruzd i wnęk, 

• Osadzanie kołków w podlotu, 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. 

• Montaż rusztowań  w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5m 

Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i system połączeń wewnętrznych 

potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
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Kabel elektroenergetyczny – odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii elektrycznej.  

Kabel sygnalizacyjny – przewód wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, 

kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających. 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 

kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są na wspólnej trasie, łącząc zaciski 

dwóch urządzeń elektroenergetycznych. 

Napięcie znamionowe kabla Uo/U – napięcie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo – 

napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U – napięcie międzyprzewodowe kabla. 

W kraju produkuje się kable elektroenergetyczne na napięcia znamionowe: 0,6/1kV, ilość żył tych kabli 

może wynosić od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000mm2 

(praktycznie od 4 mm2). 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na celu 

zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy 

czynności: 

– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

– montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw sztucznych lub 

metalowych, 

– montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 

– odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych. 

2.  MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują  posiadanie 

odpowiednich aprobat technicznych, świadectw lub certyfikatów, powinny być zaopatrzone w takie 

dokumenty 

Wykonawca na życzenie Inspektora Nadzoru przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

materiałów oraz aprobaty techniczne, świadectwa lub certyfikaty. 

2.2. Materiały elektryczne - wymagania ogólne  

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne zgodne             

z Dokumentacją Projektową i ST.  

2.3. Kable i przewody  

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:  
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- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi na napięcie znamionowe  0,6/1kV,  

- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi, z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie 

znamionowe 450/750V. 

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności  ochrony 

przeciwporażeniowej.  

Przekroje układanych przewodów maja wynosić: 

- obwody oświetleniowe 1,5 mm², 

- obwody gniazd wtykowych 2,5 mm² 

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.  

2.4. Rozdzielnice – tablice rozdzielcze nn 0,4kV  

Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 61439. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być 

dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać 

poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny 

być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. 

Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE. Przewody ochronne powinny być 

oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min IP44.  

Rozdzielnice powinny być wykonane w II klasie izolacji – rozdzielnica główna i rozdzielnice obwodowe. 

Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze 

kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. 

Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.  

2.5. Oprawy oświetleniowe wewnętrzne  

Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 9. Oprawy 
oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny 
zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Przewody ochronne powinny być 
oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być dostosowane do warunków 
środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie 
zabezpieczenie przed:                                               
 
- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  
 
- zapaleniem  
 
- uderzeniem.  
 
Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła.  Oprawy należy wyposażyć 

w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim 
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czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową.  Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być 

wyposażone w moduł zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania 

zasilania min. 1 godzina, z systemem autotestu.  

Oświetlenie awaryjne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 

Wszystkie oprawy awaryjne muszą posiadać aktualny certyfikat CNBOP. 

2.6. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

Oprawy oświetleniowe zewnętrzne powinny spełniać wymagania PN-EN 60598-1:2015-04 i PN-E-06314. 

Oprawy powinny charakteryzować się szerokim  rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych 

stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi 

komory lampowej IP65 i klasa ochronności II. Elementy oprawy takie jak: układ optyczny i korpus powinny 

być wykonane z materiałów nierdzewnych.  

2.7. Osprzęt instalacyjny  

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-E-93208:1997, PN-E-

93207:1998/Az1:1999  PN-EN 60669-2-5:2016-12 oraz norm zawartych w punkcie 9. Osprzęt powinien 

zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie 

znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 

230V). Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie 

zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:  

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  

- zapaleniem  

- uderzeniem.  

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:  

- podtynkowy  

- natynkowy  

i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas  robót.  

Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie oznakowany.  

2.8. Korytka kablowe i kanały instalacyjne  

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych korytek 

metalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie z PN-EN 10346:2015-09. Korytka 

kablowe i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do ilości i ciężaru kabli i przewodów, które są 

przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do sposobu montażu na 

obiekcie.  
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Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniającego 

płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach izolacyjnych spełniające wymagania 

PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są 

przewidziane dla danej trasy.  

3.  SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 

używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Inwestora.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi          

w PN. Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót.  

4.  TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi   w  

ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umową.  

4.2. Środki transportu  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących środków transportu:  

- samochodu skrzyniowego 5-10t,  

- samochodu dostawczego 0,9t.  

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 

i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

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 ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna wewnętrzna.  

5.0. Demontaż istniejących instalacji  
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W obiekcie wymianie podlegają wszystkie istniejące instalacje elektryczne. 

Ze względu na modernizację obiektu całkowitemu demontażowi ulega osprzęt elektryczny (oprawy, 

łączniki, gniazda wtykowe) w pomieszczeniach objętych remontem.  

5.1. Montaż kabli i przewodów instalacji elektrycznych  (CPV 45311100-1)  

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: przekucia ścian i stropów, osadzenie 

przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, 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  

- 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 tabeli poniżej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie), 

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST oraz 

normami (PN-EN 60445:2018-01). 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: naprawa ścian i stropów 

po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań 

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

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
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Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione 

przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość 

ogniową tych elementów.  

5.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe,                w 

miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez 

ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane 

bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).  

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane 

systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na 

swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich 

budować skomplikowane ciągi drabinkowe.  

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe 

oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie 

rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg 

zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych 

osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli 

sztywnych (np. o większych przekrojach żył).  

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub 

jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, 

przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. 

Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich 

szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody 

wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji   w ciągach 

równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy 

wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. 

Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o 

podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów     i 

listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący 

wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno  i słaboprądowe, elementy sieci 

telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 

sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 

elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, 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. Jednocześnie 

podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu 

rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów 
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wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być 

gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 

63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych 

rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie 

lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych 

rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego 

zamaskowania kabli i przewodów                      w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony 

kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.  

Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane 

z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych 

stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne 

(wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu 

podtynkowego, z pierścieniem ø 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może 

odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 

115 mm – z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub 

podniesionych. 

5.3. Rozdzielnice niskiego napięcia (CPV 45315700-5)  

Rozdzielnice należy montować zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej oraz w/g wytycznych 

producenta. Kable/przewody zasilające w energię elektryczną i kable/przewody odejściowe z rozdzielnic 

należy wprowadzić poprzez przepusty.  

Szczegółowy zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej, 

– rozpakowanie, 

– ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

– trasowanie, 

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz                         

z zabetonowaniem, 

– montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, 

klamki, zamki, pokrywy), 

– podłączenie uziemienia, 

– sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych 

szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 

– sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
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– przeprowadzenie prób i badań. 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable/przewody 

odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości 

kabli/przewodów odpływowych. 

W rozdzielnicach obiektowych należy zapewnić minimum 15% rezerwy miejsca na ewentualną 

rozbudowę.  

5.4. Montaż instalacji oświetlenia (CPV 456314320-0)  

Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z PN oraz w taki sposób aby zapewnić wymagane 

parametry oświetleniowe.  

Wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały podane w dokumentacji 

projektowej.  

Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo 3(4)x1,5mm2 450/750V. 

Instalację oświetlenia prowadzić w korytach kablowych w przestrzeni nad podwieszanymi sufitami oraz   

w kanałach instalacyjnych PVC. 

W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny.  

Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe łączniki instalacyjne 

oraz czujniki ruchu.  

5.5. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)  

Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego 

powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych.           

W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować 

poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt                

z nimi.  

Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji 

elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na konserwację, 

sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.  

Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego 

dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.:  

- odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany 

poszczególnych części wyposażenia,  

- dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.  
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Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych zastosowanych 

napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić 

przepięć.  

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych 

prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych 

warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych 

w określonym czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego.  

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi 

oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone.  

Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego 

wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone         

w celu szybkiego jego uruchomienia.  

Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej. 

Przewiduje się montaż tych urządzeń natynkowo. 

5.6. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)  

Instalacja ekwipotencjalizacyjna  

W obiekcie przewidziano system połączeń wyrównawczych. Do systemu należy przyłączyć wszystkie 

metalowe elementy „obce” i „dostępne”.  

Instalacja przepięciowa  

W obiekcie przewiduje się dwustopniową ochronę przepięciowa. 

Instalacja przeciwporażeniowa  

Poza ochroną podstawową ochrony przeciwporażeniowej przewidziano wykonanie dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej w postaci szybkiego wyłączenia za pomocą wyłączników kompaktowych, 

wyłączników instalacyjnych, wyłączników różnicowo-prądowych, bezpieczników.  

W związku z remontem instalacji elektrycznej nastąpi również zmiana lokalizacji układu pomiarowego 

(wyniesienie układu pomiarowego na elewację). Przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien 

uzgodnić z Zakładem Energetycznym zmianę lokalizacji układu rozliczeniowo – pomiarowego, zgłosić 

rozplombowanie oraz potrzebę wyłączenia spod napięcia. Po zakończeniu prac Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić (na aktualnie obowiązujących drukach) do Zakładu Energetycznego gotowość 

układu rozliczeniowo - pomiarowego do oplombowania. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
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Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                    

i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Przedstawiciela Inwestora.  

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie 

instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu 

badań na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Inwestora zgodności dostarczonych materiałów   

i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi                

w specyfikacjach, mogą być przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do użycia bez badań. Przed 

przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela Inwestora o rodzaju             

i terminie badania.  

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Przedstawiciela 

Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru założonej 

jakości.  

6.2. Instalacja elektryczna wewnętrzna  

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:  

-zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami  

-poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany  

-prawidłowość wykonania połączeń przewodów  

-sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych  

-pomiar izolacji instalacji elektrycznej   

-pomiar skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym  

-poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;  

-sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia  oświetlenia                          

w poszczególnych pomieszczeniach  

-sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)  

-prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych  i warunków pracy 

w miejscu ich zainstalowania  
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-prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji  

-spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora nadzoru.  

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, 

jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu  

częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających 

(roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa).  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością określoną w umowie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

-instalacje elektryczne podtynkowe  

-wykonanie dodatkowych uziomów (w przypadku niesatysfakcjonujących wyników pomiarów istniejącego 

uziemienia).  

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:  

-dziennik budowy (wewnętrzny)  
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-projektową dokumentację powykonawczą  

-protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i  oprzewodowania  

-protokóły z dokonanych pomiarów  

-pomiary natężenia oświetlenia  

-protokoły odbioru robót zanikających  

-certyfikaty na urządzenia i wyroby  

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń  

-ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.  

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych, które 

Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy  

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

ogólnych charakterystyk, definicje.   

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

elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. . 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.  

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.  

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

elektrycznego. Oprzewodowanie.  
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PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.  

PN-EN 12464-1:2012  Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

PN-N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  

PN-E-08501: 1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

10. INNE DOKUMENTY  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wraz z późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje    

elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż.  

• Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych  

  


