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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest remont Instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
wewnętrznych w budynku handlowo usługowym zlokalizowanym w  Warszawie przy ul. Złotej 
68 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych w zakresie niezbędnym do 
uruchomienia instalacji w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Złotej 69 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 i objętych dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia ogólne 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i 
„Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” 

ST - specyfikacja techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - program zapewnienia jakości 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

–Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
–Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
–Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
–Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfiku¬jącą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, nor¬mami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 
materiału lub wyrobu. 
–Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 
być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i 
PEN nie są częścią czynną). 
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–Obwód – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i chronionych przed 
przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem.  Obwód składa się z przewodów ochronnych 
(jeżeli są) i związanych z nimi urządzeń rozdzielczych, sterowniczych i wyposażenia 
dodatkowego. Przewód ochronny może być wspólny dla kilku obwodów. 
–Trasa instalacji - pas na ścianie, suficie, podłodze lub konstrukcji budynku, w którym 
ułożony jest jeden lub więcej obwodów. 
–Napięcie znamionowe instalacji – napięcie na które instalacja elektryczna lub jej część 
została zbudowana. 
–Osprzęt instalacyjny - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia przewodów i kabli. 
–Osłona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego lub ognia. 
–Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w którym jakakolwiek część 
rzutu poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 
instalacji elektrycznej lub dowolnej instalacji. 
–Zbliżenie - takie miejsce na trasie, w którym odległość między instalacją elektryczną, a 
urządzeniem itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania 
bez stosowania osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 
–Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okrągłym lub prostokątnym przeznaczona 
do ochrony przewodu izolowanego przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 
działaniem łuku elektrycznego lub ognia. 
– Rozdzielnica - zespół urządzeń elektroenergetycznych składający się z aparatury   
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej przeznaczony 
do rozdziału energii elektrycznej, łączenia i zabezpieczenia linii oraz obwodów zasilających i 
odbiorczych. 
– Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego przed 
skutkami rozpływu prądu pioruna w urządzeniu piorunochronnym. 
–Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
– Przewód uziemiający - przewód łączący przewód odprowadzający z uziomem. 
– Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna między uziomem a ziemią odniesienia 
zmierzona przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej. 
–  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. 
– 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, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami i przepisami. 
– Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym 
człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków 
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pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod 
napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub 
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub 
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
– Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, 
do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
– Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w 
części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu 
metalowym kabla. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami i przepisami. Ogólne wymagania 
dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru 

2. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są 
wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej które winny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm. 

3. SPRZĘT  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

4. TRANSPORT.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych przy  
wykonywaniu instalacji elektrycznych w budynku  podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne”. Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzależniona jest od 
warunków techniczno organizacyjnych określonych przez użytkownika obiektu i inwestora a 
zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te określają ogólne zasady robót, ich okres i 
terminy poszczególnych etapów.  

6. MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTÓW  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do 
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ułożenia na nich instalacji elektrycznych i teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, 
powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
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, 
- rury instalacyjne, 
- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i 
szyny, zaciski ochronne itp.). 

7. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 
w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 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. 

8. UKŁADANIE I ŁĄCZENIE PRZEWODÓW 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach lub poprzez puszki instalacyjne. Nie 
wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają 
wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie 
zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem. 
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 znajdować się 
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna za-pew¬niać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast 
cynowania). 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył 
do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
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Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym 
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 
uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy 
mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub 
podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 
niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 
temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają 
stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 
instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, 
natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać 
następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa Ø 60 mm, sufitowa lub 
końcowa Ø60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa Ø70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-
trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 

9. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE  

Rozdzielnica główna budynku zbudowana jest jako rozdzielnica przyścienna, metalowa, o 
stopniu szczelności IP43, zamykana na drzwi z zamkiem. W rozdzielnicy głównej 
zainstalowany będzie wyłącznik główny pełniący role przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
wyniesionego jako przycisk w okolice wejścia głównego do budynku. Obwód sterowniczy 
należy wykonać przewodem o odporności ogniowej E90 układanego na trasach kablowych o 
takiej samej ognioodporności. Większość instalacji odbiorczej podłączona jest do 
rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy zamontowana będzie aparatura rozdzielcza: układ 
pomiarowy (podlicznik) elektroniczny, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki różnicowo-
prądowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, styczniki, lampki kontrolne, ochronniki 
przeciwprzepięciowe. Z rozdzielnicy RG zasilane będą: rozdzielnice obiektowe RE-…. 
rozdzielnica RE-K, rozdzielnica wentylacji RW, instalacja oświetleniowa ogólna, instalacja 
oświetleniowa awaryjna, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja gniazd 
wtyczkowych, instalacje niskoprądowe, tablica dźwigowa. Rozdzielnice RE… zbudowane 
zostaną jako rozdzielnice natynkowe, metalowe, o stopniu szczelności IP40, zamykana na 
drzwi z zamkiem (montaż w szachtach elektrycznych). W rozdzielnicach RE… zainstalowane 
będą: rozłącznik izolacyjny, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki różnicowo-prądowe, 
wyłączniki nadmiarowo-prądowe, styczniki, lampki kontrolne, ochronniki 
przeciwprzepięciowe. Z rozdzielnicy RE-K… zasilane będą: instalacja gniazdowa ogólna 
kuchni, instalacja gniazdowa dedykowana dla technologii kuchni,. Szczegóły na schemacie 
rozdzielnicy RK. 

10. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 

• Do oświetlenia wszystkich pomieszczeń zastosowane będą oprawy ze źródłami 
światła led montowane w sufitach podwieszanych, na stropie (w przypadku braku sufitów) lub 
na ścianach. Należy stosować oprawy o podwyższonym standardzie i sprawności. Stosować 
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oprawy o odpowiednim stopniu szczelności IP20, IP44 lub IP65. Wszystkie oprawy w 
technologii led. 
Sterowanie oświetleniem ogólnym w poszczególnych pomieszczeniach odbywać się będzie 
przy pomocy: 
- łączników oświetleniowych, podtynkowych lub natynkowych, o odpowiednim stopniu 
szczelności (IP20 lub IP44). 
- automatycznych czujników ruchu i czujników natężenia oświetlenia wbudowanych w 
oprawy oświetleniowe lub montowanych jako osobne urządzenia; 
Łączniki i przyciski będą montowane na ścianie na odpowiedniej wysokości przy wejściu do 
pomieszczenia. Instalacja oświetleniowa będzie zasilana przewodami typu YDYpżo 750V 
układanymi pod tynkiem. 

• Należy wykonać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania 
Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 „Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie 
awaryjne”. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne wykonać, na drogach ewakuacyjnych, 
nad drzwiami wyjściowymi na zewnątrz budynku, w okolicy rozdzielni elektrycznej, w 
pobliżu sprzęty gaśniczego (hydranty), przycisków oddymiania w części budynku 
objętej opracowaniem. Oświetlenie będzie uruchamiać się automatycznie w 
przypadku zaniku napięcia podstawowego nie później niż 2 sek. po jego zaniku. 
Oprawy będą zapewniały osiągnięcie średniego natężenia oświetlenia na podłodze 
wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 2lx, a na centralnym pasie 
drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi nie mniej niż 1lx. Poziom 
natężenia oświetlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania gaśnic, przycisków 
oddymiania, przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie wynosić co 
najmniej 5 lx. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie osiągało 50 % wymaganego 
natężenia oświetlenia w ciągu 5 s, a natomiast pełny poziom natężenia oświetlenia 
osiągnięty będzie w czasie nie dłuższym niż 60 s. 
• Nad wejściami do obiektu oraz dodatkowo na elewacji na wysięgnikach 
zamontowane będą oprawy zewnętrzne. Projektuje się oprawy typu plafoniery naścienne 
oraz oprawy montowane na wysięgnikach. Wszystkie oprawy ze źródłami światła led. 
Oświetlenie sterowane będzie czujką zmierzchową i zegarem astronomicznym. Oświetlenie 
będzie zasilane z rozdzielnicy głównej budynku RG. Oprawy zasilone będą przewodem 
YDYpżo3x1,5mm2 układanym częściowo pod tynkiem i częściowo na uchwytach na tynku. 
Na elewacji nad wejściami do obiektu projektuje się do oświetlenia terenu wokół  budynku. 
Projektuje się oprawy typu plafoniery oraz oprawy montowane na wysięgnikach oraz słupach 
oświetleniowych. Wszystkie oprawy w technologii Led. Oświetlenie sterowane będzie czujką 
zmierzchową i zegarem astronomicznym. Oświetlenie będzie zasilane z rozdzielnicy głównej 
budynku RG. 

11. INSTALACJA SIŁOWA 

Do zasilania urządzeń i sprzętu mobilnego w każdym pomieszczeniu powinny być 
zamontowane gniazda wtykowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 230V, IP20 lub IP44 oraz 
3L+N+PE 400V IP20 lub IP44 
Dodatkowo należy zamontować gniazda ogólnego przeznaczenia w ciągach 
komunikacyjnych (w miejscach łatwo dostępnych) w celu podłączenia sprzętu sprzątającego. 
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W pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt komputerowy i urządzenia multimedialne, do 
ich zasilania przewiduje się wykonanie osobnych obwodów wyprowadzonych z rozdzielnic 
elektrycznych, zakończonych gniazdami dedykowanymi typu „DATA”.  
Rozmieszczenie zależne jest od aranżacji wnętrz. Ostateczne rozmieszczenie gniazd 
potwierdzić z Użytkownikiem. 

12. INSTALACJA NISKOPRĄDOWA 

• W obiekcie w wykonana instalacja sieci strukturalnej. Instalacja wykonana w topologii 
gwiazdy od SK– punktu dystrybucyjnego (lokalizacja w piwnicy). Zastosować szafę 
dystrybucyjną 19”, 24U, wiszącą zamykaną na drzwiczki z kluczykiem, wyposażoną w panel 
wentylacyjne, listwy zasilające ze wskaźnikiem włączenia oraz organizery, poziome. Należy 
pozostawić wolne zasoby w celu rozbudowy sieci IT. Instalacja sieci strukturalnej wykonana 
będzie w: salach lekcyjnych, w bibliotece, świetlicy, w pomieszczeniach administracyjnych. 
Instalacja należy wykonać przewodem U/UTP 4x2x0,5mm² kat.6a. Przewody teletechniczne 
należy prowadzić w rurkach pod tynkiem, oraz w szachtach na korytku kablowym. Przewody 
należy zakończyć gniazdami pojedynczymi RJ45 lub w zestawach komputerowych. Do 
punktu dystrybucyjnego SK należy doprowadzić sygnał z przyłącza teletechnicznego. 
Połączenie między GPG a PD należy wykonać za pomocą 2 kabli światłowodowych Z-
XOTKtsD 12J  zakończonych w panelach krosowych, który można wykorzystać do 
utworzenia nowego linku. 

13. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 

W pomieszczeniu rozdzielni zostanie wykonana instalacja połączeń wyrównawczych i 
uziemiających dla przyłączenia wszystkich konstrukcji metalowych w pomieszczeniach (z 
wyłączeniem drzwi zewnętrznych) i urządzeń SN. Wszystkie urządzenia metalowe obce w 
pomieszczeniu rozdzielni należy przyłączyć konstrukcji rozdzielnic oraz wszystkie inne 
metalowe elementy nie będące w stanie pracy normalnej pod napięciem. Połączenia 
wykonać linką miedzianą LgYżo1x16mm² i płaskownikiem Fe/Zn 30x4. Płaskownik 
pomalować w skośne pasy żółto-zielone.  

14. PRÓBY I PROTOKOŁY 

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczególnych instalacji  
- Atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia  
- Dokumentacja powykonawcza 
Roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Podczas prac przestrzegać zasad BHP 

Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania 
i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych 
prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji  
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
- pomiary impedancji pętli zwarciowych  
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- pomiary rezystancji uziemień 

15. OBMIAR ROBÓT 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 

a) przewody i kable podlegające zamurowaniu 
b) przewody i kable podlegające zabudowie 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych 
mających wykazać spełnienie zakładanych parametrów projektowych  instalacji. 
Termin  przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zostaną ustalone 
oddzielnie. 

                Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

a) projektową dokumentację powykonawczą, 
b) protokoły z dokonanych badań i pomiarów, 

projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  

16. PODSTAWA PŁATNOŚC 

Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą w umowie. 

17. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące normy 

Numer normy Tytuł normy (zakres powołania) 

PN-HD 60364-7-
714:2012 
(uznaniowa) 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-714: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego (oryg.). 

PN-IEC 60364-5-
52:2002 

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

PN-HD 60364-5-
52:2011 (uznaniowa) 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie (oryg.). 

PN-IEC 60364-5-
523:2001 

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

PN-HD 60364-1:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część:1 Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

PN-IEC 60364-
3:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 

PN-HD 60364-5-
54:2011 (uznaniowa) 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne (oryg.). 
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PN-HD 60364-4-
41:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

PN-HD 60364-4-
42:2013 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-HD 60364-4-
43:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: 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-HD 60364-5-
51:2011 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-
53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-HD 60364-5-
534:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- 
Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

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-HD 60364-5-
56:2013 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie. 

- HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych  
- PN-EN 50171:2002 (U): Niezależny system zasilania 
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP) 
- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach – Część 11: Architektoniczne i 
topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
− 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 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenie odbiorcze 

 

 
inż. Wiesław Giziński 

nr upr. 63/Wa/73  
w specjalności instalacje elektryczne 

 

 


