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1. Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia 

 

Przebudowa pomieszczeń pałacu działyńskich w poznaniu – magazyn 

książek. 

1.2. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót elektrycznych przebudowy pomieszczeń pałacu działyńskich w 

poznaniu – magazyn książek. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Zakres robót budowy zgodnie z projektem wykonawczym obejmuje 

następujący zakres: 

- Wewnętrzne linie zasilające (WLZ) 
- Rozdzielnice główne i obiektowe 
- Instalacja siły i gniazd wtyczkowych 
- Instalacja oświetlenia 
- Instalacja odgromowa 
- Instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych 
- Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 
- Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
- Systemu KD 
- Systemu SSP 
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowią 

część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentami projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 

odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

Techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji 

Technicznej 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 bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty 

nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacji 

Technicznej i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 



takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 

koszt wykonawcy. 

 

1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót 

tymczasowych 
 

Zakres robót towarzyszących zgodnie z projektem wykonawczym obejmuje 

następujący zakres: 

- Urządzenia niezbędne do realizacji prac, 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 

Zakres robót tymczasowych zgodnie z projektem wykonawczym obejmuje 

następujący zakres 

- Geodezyjne wytyczanie  

- Inwentaryzacja powykonawcza 

 

1.5. Informacje o terenie budowy  
 

Wykonawcom, przed przystąpieniem do przetargu, zaleca się udział w 
zebraniu podmiotów  zainteresowanych złożeniem oferty oraz:  
• Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w 
umowie i zbadać ich dostępność.  
•Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z 
położeniem i wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu  
oraz czystości.  
•Po udzieleniu zamówienia Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na 
niedostateczną znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do 
pomieszczeń w celu żądania dodatkowych opłat.  
 

 

 



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. 

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do 
naruszenia interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej.  
 
Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować 
się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu robót 
i poza jego terenem. Podczas wykonywania prac wykonawca bezwzględnie 
musi unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia 
oraz za wykonanie  wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z 
prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi się 
bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz 
wszelkich poleceń Kierownika Robót związanych z bezpieczeństwem n 
a terenie robót. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu 
umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania  
wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi zlecenia oraz aktów 
prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm. 
W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających  
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza 
budowy dla własnych potrzeb oraz zapewnia na własny koszt, wszelkie 
środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wykonanych przez 
siebie robót. 
 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, 
sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i 
spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o 
ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny  
gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa pracy.  
 
 
 

1.6. Nazwy i kody grup 
 

 



Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektrycznego 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45312310-3 Ochrona odgromowa 

 

1.7. Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST a także podanymi poniżej:  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST)- dokument 
zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla 
samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także, co do nazewnictwa,  
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz 
odbiorów i rozliczeń.  
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu 
do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do 
wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia 
tych wymagań.  
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia  
wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi 
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami  
lub specyfikacja techniczna dla danego materiału lub wyrobu.  
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważniona jednostkę 
badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi 
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub 
specyfikacja techniczna dla badanego materiału tub wyrobu.  
Cześć czynna - przewód tub inny element przewodzący, wchodzący w skład 
instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy 
instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji 
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią 
czynna).  
Połączenia wyrównawcze - elektryczne polaczenie części przewodzących 
dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału.  
Kable i przewody - materiał/służące do dostarczania energii elektrycznej, 
sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.  
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz 
dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do 
kabli i przewodów:  



• przepusty kablowe i osłony krawędzi,  
• drabinki instalacyjne,  
• koryta i korytka instalacyjne,  
• rury instalacyjne,  
• kanały podłogowe,  
• systemy mocujące,  
• puszki elektroinstalacyjne,  
• końcówki kablowe, zaciski i konektory,  
• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, 
dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne.  
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji 
elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, 
rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania 
energii elektrycznej w inna formę energii (światło, ciepło, energie 
mechaniczna itp.).  
Klasa ochronności - oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
Stopień ochrony IP - określony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał 
stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, którą zapewnia 
odpowiednia obudowa.  
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego 
wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelki 
e urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, 
sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w  
energie (zabezpieczeniem).  
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed 
zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornik 
a energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mających na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacja  
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:  
• Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  
• Kucie bruzd i wnęk,  
• Osadzanie kołków w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,  
• Montaż uchwytów do rur i przewodów,  
• Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek 
, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,  
• Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,  
• Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
• Montaż rusztowań w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5m  
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i system połączeń 
wewnętrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych 
danej rozdzielnicy.  
Kabel elektroenergetyczny – odmiana przewodu, służąca do przesyłania 
energii elektrycznej.  
Kabel sygnalizacyjny – przewód wykorzystywany w obwodach  



sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, 
zabezpieczających.  
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z 
osprzętem ułożone są na wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń 
elektroenergetycznych. 
Napięcie znamionowe kabla Uo/U – napięcie, na jakie zbudowano i 
oznaczono kabel; przy czym Uo –napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub 
ekranem kabla, natomiast U – napięcie międzyprzewodowe kabla.  
W kraju produkuje się kable elektroenergetyczne na napięcia znamionowe: 
0,6/1kV, ilość żył tych kabli może wynosić od 1 do 5, natomiast przekroje 
znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000mm2  
(praktycznie od 4 mm2).  
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych  
przed układaniem kabli mających na celu zapewnienie możliwości ich 
ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy  
czynności:  
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  
– montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz  
montaż powłok z tworzyw sztucznych lub metalowych,  
– montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,  
– odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych.  

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 

budowlanych 
 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 
służą jedynie ustaleniu pożądanego standardu wykonania, określenia 
właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
przetargowej oraz mają w sposób maksymalnie prosty je identyfikować przez  
Wykonawcę. 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). W przypadku materiałów 
mających wpływ na bezpieczeństwo lub inne parametry techniczne 
narzucone właściwymi normami, należy załączyć właściwe obliczenia dla 
proponowanego zamiennika. Stosowanie zamienników nie zwalnia z 
wymogu posiadania przez nich właściwych certyfikatów CE. 
Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze.  
Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny:  
- być nowe i nieużywane,  
- być w gatunku bieżąco produkowanym,  



- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych  
w niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, 
ale obowiązujących norm i przepisów,  
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.  
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi 
wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie 
materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez 
specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z 
zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za 
materiały nieodpowiadające wymaganiom.  
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 
 

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych 
tą specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane 
okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać 
one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu,  
który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go 
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów. Wszystkie środki transportowe  
wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być 
sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania 
wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować 
przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.  
Prace, które należy wykonać powinny być wykonywane przy pomocy 
następującego sprzętu:  
- mierniki rezystancji izolacji,  
- mierniki skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,  
- mierniki do testowania wyłączników różnicowo prądowych,  
- miernik parametrów sieci teleinformatycznej,  
- miernik natężenia oświetlenia,  
- wszystkie mierniki użytkowane przez wykonawcę powinny  
posiadać aktualne świadectwa legalizacji wydane nie później niż przed 13 
miesiącami w chwili wykonywania pomiarów.  

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, 
sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i 
spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o 
ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny  
gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa pracy. Podczas transportu na budowę ze składu przy 



obiektowego do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność, aby nie 
uszkodzić materiałów do montażu. Stosować dodatkowe opakowania 
materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.  

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót  
 

1.1. Wymagania ogólne 
Bezpośrednio po zakończeniu prac montażowych należy wykonać prace 
porządkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym 
obiekcie. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca 
prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go  
taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym. Transport materiałów 
rozbiórkowych jak i wbudowywanych musi odbywać się przez korytarze i 
klatki schodowe. Wszystkie ciągi muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne brudu i kurzu po 
całym obiekcie. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie 
przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym 
przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za 
utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w 
których są składowane materiały potrzebne do wykonania prac jak i odpady. 
W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy. Inwestor przekaże 
Wykonawcy teren robót/budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Pobór 
wody i energii dla potrzeb remontu nastąpi nieodpłatnie, z miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez  
Zamawiającemu – na swój koszt. Przed przystąpieniem do robót 
montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od inwestora.  
Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty 
elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na 
uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. Wykonanie instalacji 
musi być przeprowadzone zgodnie z wiedzą techniczną oraz z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien 
dysponować zespołem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem 
praktycznym. Podstawą do rozpoczęcia robót jest umowa sporządzona  
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wskazania Zamawiającego w 
zakresie wymiany instalacji elektrycznej określone w niniejszej specyfikacji 
oraz wskazania użytkownika i inspektora nadzoru w trakcie realizacji 
zamówienia, a także protokół przekazania placu budowy. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z  
wytycznymi, z wymaganiami obowiązujących przepisów i PN, dotyczących 
prac montażowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz 
za bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych. Wszelkie prace 
związane z przyłączeniem się do istniejącej instalacji elektrycznej muszą być  
wykonywane przy odłączonym napięciu sieciowym, a poprawność tych 
połączeń potwierdzona przez nadzór Zamawiającego.  
 
 



 

1.2. Układanie przewodów 
 

Dla prowadzenia kabli zasilających należy ułożyć na metalowych drabinkach, 

korytkach, rurach lub uchwytach instalacyjnych montowanych pod tynkowo.  

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. Dla 

prowadzenia kabli wyłączenia pożarowego muszą być ułożone oddzielne 

trasy z atestami zapewniającymi odporność ogniową 30 minut. 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. 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 zgodny z PN:  

rurach ochronnych, podtynkowo przykryte odpowiednio grubą warstwą tynku. 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało 

wzajemne szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami 

nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu.  

1.3. Rozdzielnice energetyczne 
 
Rozdzielnicę – tablicę rozdzielczą należy zamontować w nowej wnęce   w/g 

wytycznych producenta. Kabel zasilający w energię elektryczna i kable 

odejściowe z rozdzielnicy należy wprowadzić poprzez przepusty oraz 

zamocować nad i pod rozdzielnica aby zapewnić bezpieczne wprowadzenie 

ich do rozdzielnicy. Dla rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi na 

budowie wykuć wnęki, zamontować rozdzielnice i zapewnić możliwość 
łatwego wprowadzenia przewodów i kabli. W rozdzielnicach obiektowych 

należy zapewnić minimum 25% rezerwy miejsca na ewentualną rozbudowę. 



Wejście i wyjścia kabli z rozdzielnic należy wykonać poprzez listwy 

zaciskowe. 

1.4. 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.  

1.5. Montaż instalacji oświetlenia 
 

Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z PN 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   i inspektora nadzoru w celu 

zachowania projektowanego wystroju wnętrz i porównywalnych parametrów 

technicznych. Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo-



750V jako podtynkową. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować 
osprzęt szczelny. Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie 

realizowane poprzez miejscowe łączniki, przyciski  

1.6. Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Instalacje elektryczne muszą zapewnić ochronę przeciwporażeniową 
podstawową i dodatkową zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-IEC 
60364-4 i PN-IEC 60364-5. Ochronę podstawową przed dotykiem  
bezpośrednim spełnić przez stosowanie urządzeń izolowanych 
posiadających atest i odpowiedni stopień ochrony. Uzupełnienie ww. ochrony 
spełniają także wyłączniki różnicowoprądowe. Ochroną dodatkową  
przed dotykiem pośrednim zapewnić poprzez samoczynne wyłączenie 
zasilania realizowane przez odpowiednio dobrane wyłączniki samoczynne. 

 

1.7. Wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Materiały instalacyjne wg 
poniższego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.  
Materiały i urządzenia stosowane przez wykonawcę muszą być nowe, 
najlepszej, jakości, o parametrach dostosowanych do czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych, na których działanie mogą  
być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do 
prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego 
funkcjonowania całej instalacji. Stosowane materiały i urządzenia winny mieć 
cechy użytkowe i właściwości (parametry techniczne)  
takie jak wykazane w niniejszej specyfikacji lub równoważne. Powinny 
posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie i 
deklaracje godności swoich właściwości z odpowiednimi normami 
technicznymi lub wzorcami użytkowymi. Wykonawca może zastosować  
materiały inne niż w ST jeśli proponowane materiały zamienne pod 

względem technicznym spełniają wymogi dla materiałów równoważnych i 

uzyskają aprobatę inspektora nadzoru. Właściwości i parametry techniczne 

materiałów zamiennych nie mogą być gorsze od właściwości i parametrów 

materiałów uwzględnionych w SIWZ czy przedmiarach załączonych do ST. 

Okres gwarancji liczony będzie od dnia, w którym podpisano protokół 

końcowego odbioru prac.  

 

1.7.1. Rury 
Rury z tworzyw wykonuje się jako giętkie i sztywne o średniej lub wysokiej 
odporności na udary. Zgodnie z EN-50086-2-2 i JEC 61386-2 rury muszą być 
niepalne i samogasnące.  
Elementy do rur:  
- elementy do przedłużania, reduktory  
- linki do przeciągania przewodów  
- kolanka rozgałęzienia  



- uchwyty  
 

1.7.2. Listwy elektroinstalacyjne 
Listwy elektroinstalacyjne wykonane są z twardego, bezołowiowego PCV – 
samogasnące (nie rozprzestrzeniające płonienia). Wytrzymałość 
mechaniczna: odporność na udary minimum 2,0J, stopień ochrony przed 
uderzeniem minimum IK07. Stopień ochrony IP40. Wielkość powinna być  
dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej 
trasy. Wykonanie zgodnie z EN-50085-2-1.  
Elementy do listew elektroinstalacyjnych:  
- narożniki wewnętrzne i zewnętrzne  
- pokrywy  
- kolanka/trójniki rozgałęźne  
- kąty i rozgałęzienia płaskie  

 

1.7.3. Przewody elektryczne 
Stosować przewody elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750V,  
Stosować przewody instalacji teletechnicznych UTP kategorii minimum 5e  
W instalacjach elektrycznych 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 szkodzeniami 

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.  

1.7.4. Korytka kablowe 
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się 

stosowanie systemowych korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo 

metodą Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe i 

konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do ilości i ciężaru kabli i 

przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze 

powinny być dostosowane do sposobu montażu na obiekcie. 

1.7.5. Oprawy oświetleniowe 
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. Zaleca się stosowanie opraw 
w II klasie. 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 2 godziny, z systemem 

testowania. Część opraw oświetlenia podstawowego wyposażone będzie w 

inwertery i baterie akumulatorów minimum 2h świecenia i będą one spełniały 

rolę oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy te powinny być w sposób widoczny 

oznakowane. Powinny spełniać wymagania normy PN-IEC 60598-2-22. 

Podświetlane znaki ewakuacyjne powinny być wyposażone w piktogramy 

zgodne z PN92/N-01256.02 i PN-N-01256-5:1998.  

1.7.6. 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.  

1.7.7. Rozdzielnice – tablice rozdzielcze nn 0,4kV 
Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji 

rozdzielnic powinno być dostosowane do największego napięcia 

znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i 

bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski 

rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, 

rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być 



wyposażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego 

TN-S , oraz dla przejścia TN-C na TN-S Przewody ochronne powinny być 
oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min IP40 dla 

rozdzielni wnętrzowych i IP44 dla złącza zewnętrznego . Rozdzielnice 

wewnętrzne powinny być wykonane w I klasie izolacji – rozdzielnice główne i 

podrozdzielnie. Rozdzielnice zewnętrzne powinny być wykonane w II klasie 

izolacji. Rozdzielnice powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i 

przewodów od dołu na zaciski przyłączeniowe.  Rozdzielnice powinny 

posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze 

kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić 
oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny 

schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.  

 

 

 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz 

odbiorem wyrobów budowlanych 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót 
 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

Wyniki przeprowadzonych badań uznaje się za dobre, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 

z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, 

Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. Atesty i 

legalizacje przechowywane będą na budowie i okazywane Inspektorowi na 

każde żądanie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące 

badania zgodności z ST:  

- Sprawdzenie zgodności, polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin pomiarów.  
- Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających, jakość wbudowanych materiałów i porównanie 
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.  



- Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania 
połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne.  
 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: zgodność 
zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, zgodność prowadzenia 

kabla w wykopie z normami, poprawność wykonania przejść przewodów 

przez stropy i ściany, prawidłowość wykonania połączeń przewodów, 

sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i 

dodatkowych połączeń wyrównawczych, pomiar impedancji izolacji instalacji 

elektrycznej, pomiar skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, sprawdzenia 

załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświetlenia 

w poszczególnych pomieszczeniach, sprawdzenie zgodności podłączenia 

urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.),prawidłowość zamontowania 

urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w 

miejscu ich zainstalowania, prawidłowość umieszczenia schematów, tablic 

ostrzegawczych oraz innych informacji, spełnienia dodatkowych zaleceń 

inspektora nadzoru. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest 

niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć 
wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące 
badania i pomiary. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:  
- pomiary rezystancji izolacji przewodów, kabli i obwodów elektrycznych,  
- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,  
- badanie wyłączników różnicowoprądowych  
- pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego  
Protokoły z pomiarów należy załączyć do dokumentacji odbiorowej.  
 
 

6.2. Dokumentacja odbiorowa robót 

 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, Wykonawca jest obowiązany, 
dostarczyć Zleceniodawcy dokumentację odbiorową a w tym:  
- atesty,  
- certyfikaty,  
- karty katalogowe,  
- deklaracje zgodności,  
- karty gwarancyjne,  
- instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń.  
Atesty, jakości materiałów i urządzeń elektrycznych Przed wykonaniem 
badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzających pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 

 

 



 

7. Wymagania odnośnie przedmiaru  i obmiaru 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. Opis sposobu odbioru robót 
 

8.1. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego .  
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Na 3 
dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego 
robót. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowej dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami, 
atestami, certyfikatami wbudowanych materiałów, itp. wg pkt. „Dokumenty 
odbioru końcowego” Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz 
zgodności wykonanych robót z ST i PN. Na potwierdzenie prawidłowo 
wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoły niezbędnych pomiarów i 
sprawdzeń instalacji i robót zanikających. 

 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 

W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi 
poniższe dokumenty: 
−atesty, deklaracje jakościowe na wbudowane materiały  
−świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów 
obmiary robót  
−protokoły standardowych pomiarów elektrycznych  
−protokoły pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach  
−inne dokumenty wymagane przez Inwestora  
Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane 
strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi 
być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny.  
Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie 
podstawą do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności 
odbioru końcowego.  

 

 



 

9. Dokumenty odniesienia 
 

9.1. 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. PN-EN 

50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania 

strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania 

strukturalnego - Część 2: Budynki biurowe; 

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 

Część 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakości; 

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 

Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Część 3 - 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 

Badanie zainstalowanego okablowania 

PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 

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. Ustalenie 

ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-4-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. [Zastępuje PN- 

92/E-05009/45]. 

PN-IEC 60364-4-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewniania bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 



PN-IEC 60364-4-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

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

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatury rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 

do odłączenia izolacyjnego łączenia. 

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 

instalacji informatycznych. 

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie 

odbiorcze. 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i 

badania 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod.IP). 

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w 

układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

Oraz inne normy i rozporządzenia nie wymienione powyżej. 

 



 

9.2. 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 przepisy.  

 


