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INSTALOWANIE STACJI ROZDZIELCZYCH 
(Kod CPV 45315700-5) 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Projekt przebudowy istniejącej łazienki w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w 
Mielcu  
1.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych, stosowanych w obiektach 
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
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. 1.2. 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania robót 
związanych z prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych dla obiektów kubaturowych oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 
robót związanych z: 
- kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) 

rozdzielnicy, 
- 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, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów rozdzielnicy 

zawartych w dokumentacji, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej, 
- opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, 
- montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów 

kwalifikujących rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji. 
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 45000000-07, a także podanymi poniżej: 
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. 
Stopień ochrony obudowy IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych 
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
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 danym punktem zasilania w 
energię (zabezpieczeniem). 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, 
niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 
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. 
1.6 Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 
 Dokumentację robót montażowych i prefabrykacyjnych 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664), 

- 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 (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 

- 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 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 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 (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Prefabrykację i montaż rozdzielnic należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
montażowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

1.7 Nazwy i kody: 
 

45315700-5 - INSTALOWANIE ROZDZIELNIC 
 

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. 
 Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych 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: 
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności, 
- 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, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- 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, 

- 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 prefabrykacji i montażu rozdzielnic 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, poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe 
funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, 
podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. 

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 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). 

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 kanały grzebieniowe, maskownice, drzwi wewnętrzne, płyty 
montażowe, płyty dławnikowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce 
mechanicznej (zaprawki). 

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami. 
Zastosować obudowy o parametrach zawartych w projekcie wykonawczym.  

 
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. 



 

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, 
które wymieniane są jako marka referencyjna. 

Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn 
lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 

Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, 
szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Na przewody o przekroju żyły do 6 mm2 
należy nałożyć końcówki HI, natomiast na przewody powyżej 6 mm2 należy montować końcówki 
kablowe wg instrukcji producenta. 

 
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. 
- Osadzenie na fundamencie prefabrykowanym dostosowanym do rozmiaru rozdzielni 
 
2.2.4 Specyfikacja materiałowa 
Do prefabrykacji złącz kablowo-pomiarowych oraz tablic należy użyć materiałów zgodnie z 
zestawieniem materiałowym zawartym w projekcie wykonawczym. Przy zastosowaniu wyrobów innych 
niż referencyjne należy spełnić wszystkie warunki podane w dokumentacji. 
 
2.3 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic 
 Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic 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 i prefabrykacji - wyrobów i materiałów 

nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 
2.4 Warunki przechowywania wyrobów do montażu i prefabrykacji rozdzielnic 
 Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

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. 
 Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla 
grubości materiałów użytych na poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych 
należy stosować spawanie gazowe lub łukowe w osłonie gazowej. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 
4.2 Transport materiałów 
 Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić zamontowanych elementów wewnętrznych. 



 

Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze umożliwiającej 
łatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosować 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. 
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. 
5.2 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
 Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt, uwzględniający 
wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego 
miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, 
miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe 
dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. 

Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z 
inspektorem nadzoru lub technologiem.  

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać 
mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 

Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla 
prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy. 

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do 
wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 
- stopień ochronności, 
- wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
- typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa 
- typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, 

słaboprądowa, 
- sposób zasilania i odpływu: „od góry" lub „od dołu", 
- typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 
- sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, 

szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-
2:2004, 

- rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
- sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy 

PN-EN 60439-3:2004, 
- kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 
- kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki 

znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 
- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny 

najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 
- w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na 

rysunek schematu rozdzielnicy. 
Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic 

mogą być wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, 
piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. 

Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy: 

- wolnostojące, 

- przyścienne, 

- wiszące (naścienne), 

- wnękowe. 



 

Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową 
IEC-439-1). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne 
z ww. wymogami normy. 

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi 
spełniać wymogi normy PN-EN 60439-5:2002. 

Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, 
chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z 
elementami pod napięciem. 

Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu 
elementów wykonawczych od frontu. 

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) 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 (sterownicy) 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 rozdzielnic elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- rozpakowanie, 

- ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

- trasowanie, 
- 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 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, 
- przeprowadzenie prób i badań. 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 
odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli 
odpływowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07. 
 
6.2 Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-
1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
 
6.3 Ponadto 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 ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 

- napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
- działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej), 



 

- działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 

- stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 

- stanu zewnętrznego głowic kablowych, 

- stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 

- stanu ochrony przeciwporażeniowej, 

- stanu urządzeń wentylacyjnych - chłodzenie rozdzielnicy, 

- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 

- stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 

- sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem 

przez wykonawcę montażu. 
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na: 

- pomiarach rezystancji izolacji, 

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 

- zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci), 
- zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników różnicowo 

prądowych, itp. 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MO. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MO. Pomiaru należy 
dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

 
6.4 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, urządzenia i aparaty 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 urządzenia (aparatu itp.) 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. 
 
7.2 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych i prefabrykacji 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 

- dla rozdzielnicy: szt., kpl., 

- dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 

- dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 

- dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl. 

 
7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla montażu i prefabrykacji rozdzielnic, 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. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

 
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 podlegają m.in.: 
- wykonanie i montaż konstrukcji, 
- ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z 

przynależną do stosowania aparaturą, 

- ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni, 

- ustawienie rozdzielnicy, 

- obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 

- instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne. 

 

8.2.2 Odbiór częściowy 
 Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym 
ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 
- instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
- sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi, 
- fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach. 
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. 

- Działa wyłącznika ppoż 

 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z 

tych badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, a 
rozdzielnice o napięciu do 1 kV - induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji. 

Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania 
układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania rezerwy. 
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. 

W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego - 
od stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy. 

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. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7. 
9.2 Zasady rozliczenia i płatności 
 Rozliczenie robót montażowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, montażu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty ww. uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.Normy 
PN-EN 60529:2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) PN-EN 60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 
PN-EN 60439-1:2003 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie 
badań typu 
PN-EN 60439-2:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych 
PN-EN 60439-3:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych 
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez 
osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 
PN-EN 60439-4:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych 
do instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-4:2005(U) 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych 
do instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-5:2002 



 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów 
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice 
szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach 
PN-EN 50274:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 
PN-EN 50298:2004 
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne PN-EN 
50300:2005(U) 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic 
tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych 
PN-EN 62208:2005(U) 
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne PN-E-
05163:2002 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania 
łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1) 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 
 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
10.2.1 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

10.2.2 Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
10.2.3 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. 
Nr 75, poz. 664). 

- 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- 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 (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 



 

ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO 
(Kod CPV 45311100-1) 

INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
(Kod CPV 45317000-2) 

 
 

1. WSTĘP  

1.1. Uwagi wstępne  
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi 
projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przyłączenia, decyzją o warunkach 
zabudowy, pozwolenia na budowę itp. W przypadku jakichkolwiek  niejasności wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach projektu przebudowy istniejącej łazienki w Powiatowym Zespole Placówek 
Szkolno-Wychowawczych w Mielcu  
 
1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.  
 
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace:  
-montaż tras kablowych  
-montaż puszek 
-montaż kabli i przewodów  
-montaż instalacji oświetlenia  
-montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 
-montaż instalacji przywoławczej  
- wykonanie połączeń wyrównawczych  
-inne roboty elektryczne w tym demontaż istniejącej instalacji.  
 
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  
-usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystości 
wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.  
- wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia a nieujęte powyżej 
 
1.6. Roboty specjalne  
Do robót specjalnych zalicza się :  
-nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie  
-działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw  
-specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych dostarczanych  przez 
zleceniodawcę  
-ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie.  
 



 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela  Projektu oraz sposób ich 
prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp oraz 
bezpieczeństwa ruchu. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07 
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują  
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Przedstawiciela 
Inwestora.  
 
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:  
- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną 
zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe  
0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.  
- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 
ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez dodatkowych 
osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i 
wilgotnych, wg PN-87/E-90056.  
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności  ochrony 
przeciwporażeniowej.  
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.  
2.4. Oprawy oświetleniowe wewnętrzne  
Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy 
oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny 
zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.  Oprawy wykonane w I klasie 
izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie 
dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. 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 
czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową.  Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być 
wyposażone w moduł zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania 
zasilania 1 godzina.  
2.6. Osprzęt instalacyjny  
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. 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.  
 
 

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 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót.  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:  
-spawarki transformatorowej do 500A,  
-inny drobny sprzęt montażowy.  
 

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 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
 
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  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna wewnętrzna.  
 
5.1. Montaż infrastruktury kablowej  
Kable i przewody należy prowadzić w metalowych korytkach, kanałach instalacyjnych lub uchwytach 
instalacyjnych oraz w peszlach w ścianach i pod wylewką.  Dopuszcza się stosowanie przewodów 
wtynkowych. Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z innymi instalacjami znajdującymi 



 

się wewnątrz budynku. Użyte materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy 
mocujące infrastrukturę kablową muszą być sprawdzonym stosowanym na rynku systemem.  
Trasy kablowe musza być tak wykonane, aby zapewnić minimum 25% rezerwy miejsca dla ułożenia 
dodatkowych kabli.  
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych 
materiałów.  
Przed montażem korytek kablowych wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta umożliwiająca konserwację i rozbudowę. 
Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty 
przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne.  
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. Montaż kabli i przewodów  
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.  
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane 
w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.  
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone 
projektowane warunki chłodzenia.  
Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej. Całość wykonać  zgodnie 
z projektem budowlanym. Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało 
wzajemne szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi 
stanowiącymi wyposażenie obiektu.  
 
5.3. Montaż instalacji oświetlenia  
Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz w taki sposób aby 
zapewnić wymagane parametry oświetleniowe.  
Typu opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały podane w 
dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji inwestycji będą 
wymagały akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego 
wystroju wnętrz i porównywalnych parametrów technicznych.  
Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo-750V .  
W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny.  
Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe łączniki instalacyjne. 
Kolory dobrać w uzgodnieniu z inwestorem.  
 
5.4. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego  
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.  
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 i podtynkowo.  
 
5.5. Inne roboty elektryczne  
Instalacja wyrównania potencjałów 
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych 
materiałów. Instalację wyrównania potencjałów należy wykonać zgodnie z Projektem technicznym i 
obowiązującymi normami.  
Części składowe instalacji dla obiektu to: 
-przewody połączeń wyrównawczych  
-przewody uziemiające  
-uziomy.  
Do uziomu obiektu należy przyłączyć:  
-uziemienie punktu przewodu PE tablic rozdzielczych  
-główna szynę połączenia wyrównawczego oraz lokalne szyny wyrównawcze 
-metalowe elementy konstrukcji i elewacji budynku.  
Należy stosować właściwe środki ochrony uziomów przed korozją.  
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 zgodnie z projektem. 
Ochrona 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.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Przedstawiciela Inwesora Projektu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Przedstawiciela Inwestora.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07. 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 Przedstawiciela Inwestora o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Inwestora i 
ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego – 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  
-ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych  
-rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania  
-skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym  
-pomiar prądów upływowych  
-ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów  
-próbę biegunowości  
-próbę wytrzymałości elektrycznej  
-próbę działania  
-poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;  
-pomiar spadku napięcia;  
-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  
-prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji  
-spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Inwestora, wprowadzonych do 
dokumentacji technicznej.  
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.  
 
6.3. Instalacja odgromowa  
Kontrola jakości wykonania instalacji wyrównania potencjałów powinna obejmować:  
-sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z dokumentacją techniczną, normami 
i certyfikatami  
-sprawdzenie ochrony wewnętrznej  
-oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów i materiałów, z którego zostały 
wykonane  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów połączeń 
wyrównawczych,  
-pomiar rezystancji uziemienia  
-sprawdzenie stanu uziomów  
-spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Inwestora, wprowadzonych do 
dokumentacji technicznej.  
Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru 
rezystancji, przyłączonego do przewód wyrównawczych 
Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną.  
 
   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).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07 



 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  
inwestora, 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  
-podłączenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej  
-wykonanie uziomów.  
 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów  
wymienionych w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07: 
-dziennik budowy  
-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 Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań.  
 
9.2. Cena wykonania robót obejmuje:  
a. prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót  
b. dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie  
c. wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i rozruchu urządzeń  
d. wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk  
e. wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich  
f. montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót  
g. uporządkowanie placu budowy po robotach  
h. wykonanie badań i prób pomontażowych.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo.  
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Ochrona przed prądem przetężeniowym.  



 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Ochrona przed obniżeniem napięcia.  
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami.  
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.  
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem 
przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
 
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.  
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania 
danych.  
PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  
Oprzewodowanie.  
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomu 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.  
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.  
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  
PN-84/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz 
dworców i środków transportu publicznego.  
 
 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.  



 

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 
o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 KV.  
PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm)  
PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach  
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm)  
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i 
wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A.  
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.  
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.  
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm)  
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.  
PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych.  
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.  
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne opakowań o masie 
zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania.  
PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.  
10.2. Inne dokumenty  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 2002).  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.                     Z 
późniejszymi zmianami.  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.  
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. 
U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.  
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje    
elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż.  
• Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych  
 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące 
Normy i uregulowania.  


