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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacje elektryczne  

l.   WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przebudową budową instalacji elektrycznych wewnętrznych lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielorodzinnym w 
Ustce przy ul. Słowiańskiej 21 dz. nr 1599/30. 

1.2.   Zakres stosowania ST 

         Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych. 

l 3.   Zakres robót objętych ST 

        Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  instalacji 
elektrycznych wewnętrznych.  

1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi poniżej. 

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.3. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 

1.4.4. Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektował 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.7. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.9. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.10.Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.11. Przedmiar robót-- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
    technologicznej ich wykonania. 

1.4.12. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub   
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inwestora. 
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 1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
           Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
            Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego normami i przepisami przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Organizacja pracy na budowie 

        l. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń 
właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o 
realizację inwestycji budowlanych. 
       2. Jednostką wykonawczą robót elektrycznych na budowie jest kierownik robót występujący w charakterze 
podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i 
gospodarzem na budowie. 
       3. Wykonawca robot elektrycznych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z 
urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową. 
       4. Wykonawca robót elektrycznych będzie miał zapewnione przez generalnego wykonawcę 
a) ogrodzenie placu budowy, 
b) odpowiednie    pomieszczenia socjalno -administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów, 

c) odpowiednie dojazdy na plac budowy 
d) zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu 

budowy i miejsc pracy, 

e) łączność telefoniczną na placu budowy z połączeniem z telefoniczną siecią krajową, 

f) do wglądu następujące dokumenty: 
 - zezwolenie właściwych władz na wykonywanie robót na danym terenie, 
- umowa na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na obiekty, węzły i   
  instalacje, 
- projekt organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót elektrycznych z pozostałymi robotami   
  budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi znajdującymi się w obiekcie budowy, 
- uzgodnienia z właścicielami terenów, wymaganych do prowadzenia na nich kablowych robót elektrycznych, 
- inwentaryzację uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót elektrycznych. Przed przystąpieniem do    
  wykonywania robót elektrycznych należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają być wykonywane, jest 

    odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnić z generalnym wykonawcą sprawę ewentualnych prac   
    pozostających do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidłowego  
    przygotowania terenu. Należy tu między innymi: 

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub 
  innych urządzeń usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy  
  utrzymanie tych urządzeń lub nadzór nad nimi, 
  Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu z 
mechanizowanego)  stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, 
wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek,  
załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych,  
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przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do 
ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość  
dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do 
odpowiednich stanowisk pracy na budowie. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. 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 budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

              a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
        b) podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

            Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych,  magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
            Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie  

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

      Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość  
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
          Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie  
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak  

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
 rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy 
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb terenu budowy- i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  
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higieny pracy w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do  

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

 prowadzone w taki sposób, aby instalacja elektryczna lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe  nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz  

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.    MATERIAŁY  

2.1 Elementy instalacji 
     Zestawienie materiałów przedstawiono w projekcie budowlanym i w przedmiarze robót do projektu instalacji 

elektrycznych budynku wielorodzinnego w Ustce przy ul. Słowiańskiej 21 dz. nr 1599/30. 

2.2.   Składowanie materiałów 
Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
Kształtowniki stalowe o większych przekrojach można składować na placu , w miejscach gdzie nie będą narażone na 
uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji. Rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych 
, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach -  w wiązkach. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych 
należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż -15 st. C i nie wyższej niż 25 st. 
C - w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z  dala od urządzeń grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z 
tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co 
najmniej w trzech miejscach. Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 
- kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w 
kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, 
- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo, 
- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje 
należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp. 

3.   SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inwestora. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi J ego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.   TRANSPORT 

4.1.   Transport elementów instalacji elektrycznych 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów .elementów 
.konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy 
przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem - pochylnią. 
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy 
wykonać za pomocą wózków lub rolek.  

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

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz  przesuwaniem się 

wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i 
przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia  
powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

- przy transporcie wyłączników i transformatorów należ stosować się do zaleceń producenta, co do sposobu 
mocowania lin; transport (załadunek, wyładunek) członów celek (elementów urządzeń rozdzielczych) powinien 
odbywać się, za pomocą lin mocowanych w węzłach spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za 
elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami węzłowymi jest niedopuszczalne. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed     
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy Dotyczy to szczególnie 
dużych i ciężkich elementów. Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków: 
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 
kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 
40-krotna średnica kabla, 
- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami na 
skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep, 
- bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, kładzenie bębnów z kablami w 
skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, 
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy dźwigu, 
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Roboty przygotowawcze 

 Wykonawca robót elektromontażowych  może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po 
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , że roboty budowlane zostały zakończone  w stanie "surowym" (przed 
tynkowaniem) i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST cz. budowlanej. 
  
5.2.   Roboty instalacyjno-montażowe 

5.2.1. Instalacje elektryczne wewnętrzne 

Wykonanie instalacji wewnętrznych obejmuje: 
- montaż na tynku tablic rozdzielczych w lokalalu mieszkalnych wraz z wyposażeniem 
- instalację przewodów pt. i w rurach ochronnych 
- montaż rur ochronnych dla instalacji elektrycznej, i telewizyjnej 
- montaż opraw na suficie, ścianie i na zwieszakach 
- montaż osprzętu w puszkach wewnątrz pomieszczeń lokatorskich i na zewnątrz. 
- podłączenie wentylatorów łazienkowych. 
 
5.2.3.1 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 

przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach  
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poziomych i pionowych. Przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z 
innymi instalacjami i urządzeniami, 
• trasa prowadzenia instalacji powinna uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje nieelektryczne aby 

unikać skrzyżowań i zbliżeń niedozwolonych między tymi instalacjami, 
• trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów, 
• trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać 
utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia ( 
zawieszenia), 
5.2.3.2. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji zasilania przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. 
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być  chronione do wysokości bezpiecznej przed 
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury 
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 
5.2.3.3. Montaż osprzętu. 

Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
5.2.3.4 Układanie przewodów i listew elektroinstalacyjnych 
Należy unikać prowadzenia przewodów i kabli w pobliżu instalacji wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji. 
5.2.3.5 Kucie bruzd i przebicia przez ściany 
Kucie bruzd, otworów i montowanie konstrukcji wsporczych 
a) W pomieszczeniach w istniejących ścianach i stropach należy wykonać dla przewodów wtynkowych bruzdy 

uwzględniające grubość i szerokość przewodu 

b) Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiających konstrukcję. 
c) Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno budowlanych. 
d) Przy przejściach z jednej ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rurka lub przewód wtynkowy powinny być 
pokryte tynkiem 
5.2.3.6 Instalacje w tynku 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.3.1 

• puszki należy osadzać na ścianach ( przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą kołków rozporowych, 
• puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi, 
• instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami podtynkowymi o izolacji 0.75kV. Dopuszcza się stosowanie 
  przewodów wielożyłowych płaskich, 
• łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne, 
• podłoże do układania przewodów powinno być gładkie, 
• przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem 
tynkowania. Przed wykonaniem instalacji szczelnej należy przewody i kable uszczelnić w osprzęcie oraz aparatach za 
pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 
uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich materiałów uszczelniających. 
5.2.3.7  Przygotowanie podłoża 

Urządzenia i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 
osadzenie. Do mocowania urządzeń i osprzętu mogą służyć kołki i dyble montażowe osadzone na podłożu do 
konstrukcji. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzyw sztucznych 
5.2.3.8  Montaż puszek 

Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed zatynkowaniem.  
5.2.3.9 Montaż aparatury zabezpieczeniowej i tablic elektrycznych 
W pomieszczeniach mieszkalnych tablice wykonać o stopniu ochronności IP30. W tablicach rozdzielczych aparaty 

zabezpieczające obwody zasilające (np. wyłączniki instalacyjne, wyłączniki różnicowo-prądowe i inne) powinny 

posiadać osłonę zabezpieczającą części będące pod napięciem. 

Przewody zasilające należy przyłączyć do zacisków dolnych, a przewód zabezpieczany do zacisków górnych. 
Aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice 
W tym celu należy: 
• wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych, 
• zainstalować profile szynowe TH 35 (lub inne), 
•  zainstalować listwy zaciskowe, 
•  zainstalować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji, 
• oczyścić styki aparatów, 
• wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi, 
• wykonać (opisać) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach, 
•  wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf, 
•  wykonać połączenia części metalowych obwodów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE, 

• przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach. 



 8 
5.2.3.10 Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w osprzęcie instalacyjnym i 
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego 
zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany 
.W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a 

nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny się znajdować podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów 
miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny, być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane 

(zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz 
wymaganiami podanymi w mniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na 
konstrukcjach wsporczych ( nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób 
podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia. W przypadku mocowania 
konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po 
stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do 
urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń. 
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi należy: w 
przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu  (  fazowe i neutralny) 
w jednym przepuście (rurze); 
- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału niemagnetycznego 

lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. Szafy i tablice rozdzielcze należy ustawiać na 
kształtownikach związanych z podłożem w toku prac budowlanych. Po ustawieniu ramę dolną urządzenia przykręcić  

   do tych kształtowników. W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłożu ,w którym zostały wykonane 
zagłębienia pod kotwy , należy umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji 
urządzenia, założyć podkładki i nakrętki , a następnie zalać śruby betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na 
śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu. W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, 
przewidywanych do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu 
przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i 
umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. W przypadku gdy urządzenie jest 
dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich 
konstrukcje. Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę ). Jeżeli otwory do śrub łączących 
są owalne przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na 
izolatorach. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew 
zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z 
przykręconą do nich konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed 
zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny. Po ustawieniu 
urządzenia należy: 

- w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze 
- zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, założyć 
  wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu. 
Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 
Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających 
numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne 
połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. 
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

5.2.3.11 Instalacja RTV 
 Na dachu budynku należy zainstalować maszt antenowy z rury 2" o długości 4m.  
Maszt mocować do bocznej ściany budynku dwiema obejmami. Odległość pionowa obejm między sobą min. 80cm. 
Nie dopuszcza się mocowanie masztu do komina dymowego. Zabrania się mocowanie masztu do komina za pomocą 
kołków rozporowych.  
 Do masztu przyspawać naprzemiennie co 0,5m stopnie wejściowe  z bednarki 20x3mm.  
Maszt wyposażyć co 70cm w uchwyty dystansowe izolacyjne o długości 0,3m . Do uchwytów przymocować drut 
DFeZn φ8mm tak aby wystawał ponad maszt 0.5m. Drut podłączyć z  uziomem szpilkowym o rezystancji 10Ω 
 Od anteny Ttv do gniazdek RTV przewodód koncentryczny instalować w rurce ochronnej z PCV. 
 Gniazdko RTV instalować na wys. 0,3m od posadzki w pobliżu gniazda elektrycznyego. 

5.3. Instalacja piorunochronna na budynku nie istnieje 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Zakres kontroli 
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt 

kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt 
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.  

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 
rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 

-  wewnętrzne linie zasilające wiz, 

-  wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia, 

-  układy zasilania obwodów pomocniczych, 
-  układy sygnalizacji i sterowania, 
-  dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 
-  pomiary rezystancji obwodów od strony zasilania: 
    - obwody 230V induktorem 500V rezystancja izolacji ≥ 0,5MΩ 
  - obwody 400V induktorem 1000V rezystancja izolacji ≥ 1,0MΩ 
- pomiary rezystancji izolacji silników asynchronicznych do 1kV induktorem 1000V rezystancja izolacji ≥ 5MΩ 
- pomiary skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje 
pod napięcie i sprawdzić, czy: 
-  punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 

-  w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ; 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

6.2 Próby odbiorcze 

W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie 
uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie 
wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i 
ewentualnie zobowiązuj ą wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. Wówczas gdy ww. sprawdzian, 
powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany 
termin gotowości instalacji do odbioru końcowego. 

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 
- instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 
- dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki  
  przeprowadzonych badań i pomiarów, 
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów i kabli. Wykonawca dostarczy 
  wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które  
  okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

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

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inwestora. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez  Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

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

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej budynku są: 
-  [kpl.] rozdzielnic, 
-  [szt.] urządzeń, 
-  [m] kabli przewodów i rur. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

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

Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora, 
wykonawców, odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujących. 
Komisja odbioru powinna: 
-  zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją, 
-  dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i    

  zgodności z  otrzymaną dokumentacją i przepisami, 
-  sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z  
    przedstawionymi dokumentami, 
-  ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji, 
-  sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.  

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

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Prace elektryczne objęte niniejszą specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym bądź ryczałtowo 
ilościowym w zależności od zakresu wykonywanych prac. Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się 
odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą. 

10.   PRZEPISY I NORMY 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz 
regułami sztuki budowlanej. 
Urządzeni, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi wytycznymi IEC. 
Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem 
obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 

10.1. Normy 

 PN-EN-12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-86/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 

PN-IEC-60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 

 obiektach budowlanych. 

PN-IEC-60364-1 : 2000 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania  
podstawowe 

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

charakterystyk. 

PN-IEC- 60364-4-41 : 
2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

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. 
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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 l zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC-60364-4-47: 
2001 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
 Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC-60364-4-442 : 
1999 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona  instalacji niskiego napięcia  
przed przejściowymi przepięciami i  uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach  
wysokiego napięcia. 

PN-IEC-60364-4-443 : 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed | przepięciami.  Ochrona 
przed przepięciami  atmosferycznymi lub łączeniowymi.                                                       

PN-IEC-60364-4-444 : 
2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

PN-IEC-60364-4-473 : 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.  
Środki ochrony przed prądem przeteżeniowym. 

: 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 przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

PN-IEC-60364-5-51  
2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż i wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-IEC-60364-5-52  
             2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie.                          

 PN-IEC-60364-5-53  
2000 

PN-IEC-60364-5-54  
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
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-60364-5-523 
2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego.   Obciążalność  prądowa   długotrwała przewodów. 

PN-IEC-60364-5-534 
2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC-60364-5-548 
2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji  
informatycznych. 

PN-HD-60364-6:2008 Instal  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Sprawdzenie odbiorcze. 

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-60364-7-706  
2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych  
instalacji   lub   lokalizacji.   Przestrzenie  ograniczone, i powierzchniami 
przewodzącymi.                                       

PN-91/E-05010 Zakresy  napięciowe  instalacji  elektrycznych  w obiektach budowlanych. 
PN-E-05033 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie 

PN-EN 50310   2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym  

sprzętem informatycznym. 

PN-IEC-61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

PN-IEC-61024-1-l :2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Wybór poziomów ochrony 
dla urządzeń piorunochronnych 

PN-IEC-61024-1-2 :2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Przewodnik Badanie,  
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC-
61312-  2001 

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-86/E-05003, 01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-86/E-05003. 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. 
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PN-92/E-05009 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-HD 60364-4-41: 

2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4 –41. Instalacje dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  

 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
3. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990. 

 
4. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli 

elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom V Instalacje Elektryczne. 
6. PROFIT Szczepańska M.: „Wybrane problemy palności kabli elektrycznych”- Ochrona 
    Przeciwpożarowa nr 1/2003.  
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych  
    jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 75 poz. 690. z późniejszymi 
    zmianami].  
8. J. Wiatr, A. Boczkowski, M. Orzechowski – Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i 
     ich zabezpieczeń w instalacjach niskiego napięcia. – DW „MEDIUM” 2010  
9. E. Skiepko – Instalacje przeciwpożarowe – DW MEDIUM 2010 – wydanie II.  
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