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1. Część ogólna. 
 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
1.        Instalacje elektryczne – (45310000-3); 
1.1. Układanie przewodów – (45311100-1) 
1.2. Rozdzielnice – (45315700-5) 
1.3. Montaż osprzętu – (45314320-0) 
1.4.     Montaż opraw – (45311200-2) 
1.5.     Instalacja połączeń wyrównawczych  i odgromowa – (45311100-1) 
2.        Zabezpieczenie linii kablowych nN – (45230000-8); 
2.1.     Linia kablowa nN – (45231400-9) 
 
1.2. Określenia podstawowe: 

Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń są zgodne z obowiązującymi odpowiedni-
mi polskimi normami i definicjami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, dostawy i składowania. 

1. Parametry techniczne materiałów i wyrobów budowlanych powinny być zgodne z wymaganiami poda-
nymi w Dokumentacji Projektowej i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm (PN lub BN) 
oraz przepisom dotyczących budowy urządzeń elektrycznych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wy-
maga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać ze świadec-
twami jakości (atestami), kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urzą-
dzeń prefabrykowanych). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową. Zastosowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody Projektanta. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zaakceptowane materiały oraz materiały bez atestów Kierownik Budowy wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty. 

2. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu 
pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj mate-
riałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od ze-
wnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwić utrzymanie wewnątrz odpowiedniej tem-
peratury i wilgotności. 

3. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmos-
ferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych wła-
ściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
2.1. Wykaz zastosowanych podstawowych materiałów: 

- przewody wg Projektu Budowlanego; 
- rozdzielnice wg Projektu Budowlanego; 
- aparatura łączeniowa i sterownicza (wyposażenie rozdzielnic) wg Projektu Budowlanego; 
- osprzęt łączeniowy (łączniki, gniazda wtyczkowe) wg Projektu Budowlanego; 
- oprawy oświetleniowe wg Projektu Budowlanego; 
- płaskownik Fe/Zn 25x4 mm, spełniający wymagania normy PN-67/H- 92325; 
- drut Fe/Zn d = 8 mm; 
- kable typu YKY, wg Projektu Budowlanego; 
- piasek do układania kabli powinien spełniać wymagania normy BN- 87/6774-04; 
- taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna stosowana dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami mechaniczny-

mi. Należy użyć taśmy kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego dla kabli n/n o 
grubości 0,5-0,6 mm gat. I. Taśma powinna spełniać wymagania normy BN- 68/6353-03; 

- rury osłonowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mechanicznie, che-
micznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Wnętrza ścianek powinny być gładkie. Średnice 
rur mają być zgodne z Projektem Budowlanym; 

- osprzęt powinien być dostosowany do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył 
(par) oraz do mocy zwarcia w miejscu ich zainstalowania; 

- oznaczniki zawierające symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak użytkownika i rok 
ułożenia kabla; 

- słupki oznaczeniowe dla trwałego oznaczenia trasy linii kablowych w miejscach zmiany kierunku trasy 
i skrzyżowań lub zbliżeń kabli oraz co około 100 m na trasach prostych. 
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Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, certyfikatami, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

1. Sprzęt i maszyny stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wy-
maganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości. 

2. Maszyny i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i 
ustawione na budowie zgodnie z wymaganiami producenta. Stosowanie sprzętu i maszyn winno być zgodne z 
ich przeznaczeniem. 

3. Urządzenia i sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie, powi-
nien mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

4. Należy uniemożliwić dostęp do sprzętu i maszyn na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnio-
nym  do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W uzasadnionych przypadkach 
wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz strzeżenie maszyn i sprzętu przez dozorców. 

5. Używany na budowie sprzęt i maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 
technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

6. Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu i maszyn w trakcie ich pracy na budo-
wie jest zabronione. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

1. Kierownik Budowy jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

2. Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów budowlanych 
(elementów konstrukcji, urządzeń itp.), a niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 

3. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie się przedmiotów w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów budowlanych należy przestrzegać zaleceń 
wytwórcy. 

4. Kable (przewody), aparaty, oprawy oświetleniowe i urządzenia małogabarytowe mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: 

- kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie 
przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +40C, przy czym wewnętrzna średnica 
kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, 

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza się przewożenie bęb-
nów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach, 

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na krawędziach tarcz 
(oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby 
bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w 
pionie) jest zabronione; kręgi kabla należy układać poziomo (płasko), 

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablem,  
- umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za pomo-

cą dźwigu; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli 
jest zabronione. 

5. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termo-
kurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczel-
nienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy przylepnej. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
- instalacje elektryczne; 
- zabezpieczenie linii kablowych nN. 

 Instalacje elektryczne 
5.1. Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z inny-
mi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i re-
montów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach prostych poziomych i pionowych. 
5.2. Kucie bruzd 

Bruzdy należy dostosować do średnicy rury (przewodu) z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
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Przy układaniu dwóch lub więcej rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy 
między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 
Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tyn-

kiem. 
Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami, 

o promieniu nie  mniejszym od wartości podanych w p. 5.1.3.. 
Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, 

aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej 
podłogi. 
5.3. Układanie rur 

Na wcześniejszym przygotowanym podłożu (w bruzdach) należy ułożyć i mocować rury pozbawione, 
przed połączeniem, ostrych krawędzi. 

Promień gięcia rur sztywnych i elastycznych powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania 
przewodów. 

Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wygięcie rur w trakcie 
ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 

   
Średnica znamionowa rury, 
w mm 

18 21 22 28 37 47 

Promień łuku, w mm  190 190 250 250 350 450 
 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15 wewnętrznej średnicy rury. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju rur łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem nale-
ży wykonywać metodą; wsuwania, wkręcania (końce rur nagwintowane lub nagrzane). 

Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych. 
Najmniejsza długość połączenia jednokielichowego powinna wynosić: 

 
Średnica znamionowa rury, 
w mm 

18 21 22 28 37 47 

Długość kielicha, w mm  35 35 40 45 50 60 
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 

ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy rury. 

Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm.  
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1 w celu umożliwienia odprowadzenia wo-

dy zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania długich prostych ciągów rur należy 
stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za pomocą złączek kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur 
sztywnych, czy też umożliwienia przesunięć w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym). 
5.4. Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamoco-
wania sprzętu i osprzętu i jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny in-
stalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 

Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
5.5. Układanie przewodów 
5.5.1. Postanowienia ogólne 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych powinny być 
zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały. 

Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporo-
wych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki po 
zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą 
być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między 
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedo-
stawanie się wyziewów. 
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Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bez-
piecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stoso-
wać rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtownik, korytka blaszane, drewniane itp. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) należy uszczelnić w sprzęcie, w osprzęcie i w 

aparatach za pomocą dławic (dławików). Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu (kabla). 
5.5.2. Przewody wtynkowe 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów 
wielożyłowych płaskich. 

Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie zaprawy mu-
rarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody mające dwie warstwy izolacji, 
tj. izolację każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z inne-
go materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A. 

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 

Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki 
pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 

Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Przewody należy mocować do podłoża za 
pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 

Mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, 
aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie. 

Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody 
należy prowadzić obok puszki. 

Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć 
pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w złączach płyt itp. Bez stosowania osłon w 
postaci rur. 
5.5.3. Przewody na uchwytach, wspornikach, na drabinkach kablowych i w korytkach 

Uchwyty do układania przewodów powinny być tak rozmieszczone, aby odległości między nimi ze wzglę-
dów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do 
którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne. 

Odległości między uchwytami nie powinny być większe od: 
  0,5 mm dla przewodów kabelkowych, 
  1,0 m dla kabli. 
Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach: 
 na przygotowanej trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża specjalne (drabinki ka-

blowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje się zgodnie z projektem i odpowiednimi in-
strukcjami, 

 po sprawdzeniu jakości mocowań  oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu na podłożach 
tych należy układać przewody kabelkowe i kable; w zależności od wymagań określonych w projekcie, 
rodzaju przewodów kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą być one 
układane luzem lub mocowane.  

5.5.4. Przewody instalacji w wykonaniu szczelnym 
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) należy uszczelnić w sprzęcie, w osprzęcie i w 

aparatach za pomocą dławic (dławików). 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 

przewodu (kabla). 
Po obu stronach uszczelniającego pierścienia powinny znajdować się metalowe podkładki (dotyczy to 

określonego wykonania dławic). 
Powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną ścianką obudowy 

sprzętu, sprzętu, aparatu lub odbiornika. 
Po dokręceniu dławic zaleca się je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą.  

5.6. Montaż rozdzielnic 
Montaż rozdzielnic należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta wraz z 

rozdzielnicami. 
Rozdzielnice dostarczane na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. 
Przed przystąpieniem do wyposażania rozdzielnic przykręcanych, należy mocować je w sposób trwały. 

Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów dochodzących do rozdzielni zaleca się montować 
przed montażem rozdzielnic. 
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Rozdzielnice wnękowe należy osadzać w uprzednio wykonanej wnęce. 
Po zamocowaniu osprzętu w rozdzielnicy należy: 
 dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych; 
 założyć zdjęte w czasie montażu osłony (należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych 

osłon); 
 w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych, po ich ustawieniu, 

należy wykonać połączenia ochronne pomiędzy poszczególnymi zestawami.  
5.7. Montaż sprzętu i osprzętu 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniające mocne i bezpiecz-
ne jego osadzenie. 

Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży drewnianych lub innych palnych 
wykonywać na podkładach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu  i 
osprzętu. 

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w taki sposób, aby styk ten wy-
stępował u góry. 

Przewody do gniazd wtyczkowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do le-
wego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

W sanitariatach (łazienkach) należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu i osprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.  

Elementy rozdzielcze powinny być instalowane w obudowach chroniących przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi w zamkniętych wnękach. Zaleca się, aby odległość urządzeń rozdzielczych od podłogi wynosiła co 
najmniej 1,4 m. Jednak w uzasadnionych przypadkach można je instalować niżej, lecz co najmniej 0,25 m od 
podłogi.  
5.8. Montaż opraw oświetleniowych 

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych należy mocować przez: 
 wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, 
 wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, 
 wbetonowanie. 
Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać: 
 dla opraw o masie 10 kg siłę 500 N, 
 dla opraw o masie większej od 10 kg siłę w N równą 50 x masa oprawy w kg. 

Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe części 
oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze stalowymi uziemionymi elemen-
tami budynku. 

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwić ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świeczniko-

wych. 
Dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy prze-

lotowych. 
5.9. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym 
i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich za-
cisk ten jest przystosowany.  

W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający 
przepływ prądu.       

     Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izo-
lacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 
ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowa-
nymi tulejkami lub ocynowane. Zaleca się stosowanie tulejek. 
5.10. Przyłączanie odbiorników 

 Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników na leży wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bez-
piecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych lub z tworzyw, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego przewidzianych kanałach. Rury i kanały 
muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości 
koniecznej dla danego odbiornika. 

Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja.  
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Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia zwieszakowe 
należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wyko-
nania instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach i stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju 
podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo po-
łączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone 
przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorni-
ków oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je dla odbiorników stałych, zamocowanych do 
podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 

Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przysto-
sowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać przewodami izolowanymi wielo-
żyłowymi giętkimi lub przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji. 
W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą 

być chronione. 
5.11. Połączenia wyrównawcze 

Przewód głównych połączeń wyrównawczych, wykonany z ocynkowanej taśmy stalowej, należy ułożyć na 
stałe w najniższej kondygnacji budynku.  

Do przewodu (szyny) połączeń wyrównawczych należy przyłączyć części metalowe konstrukcji i wyposa-
żenia budynku, uziemione przewody oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiające połączone 
z uziomami sztucznymi i naturalnymi. 

Połączenia i przyłączenia przewodu należy wykonać jako stałe; przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń 
nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. 

Połączenie przewodu ze zbrojeniem konstrukcji żelbetowych należy wykonywać przez spawanie. 
Przewody z taśmy stalowej należy łączyć spłączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o długości co 

najmniej 10 cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu końcówkach taśmy. Połączenia 
śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm (gwint M 10) ze stali odpornej na korozję 
lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją. 

Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa 
zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić  i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed 
samoczynnym rozluźnieniem. 

Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną bezkwa-
sową.     

Połączenia za pomocą złączki taśmowej do rur wymagają oczyszczenia miejsca przyłączenia do metalicz-
nego połysku, posmarowania wazeliną bezkwasową, owinięcia taśmą ołowianą i zamontowania objemki przyłą-
czeniowej. Połączenie śrubowe złączki śrubowej do rur musi spełniać wymagania połączenia śrubowego. 

 Szyna miejscowych połączeń wyrównawczych powinna mieć wymiary poprzeczne nie mniejsze niż naj-
większy przekrój przyłączonych do niej przewodów, być chroniona od korozji i uszkodzeń mechanicznych. W 
celu połączenia przewodów miejscowa szyna połączeń wyrównawczych powinna być wyposażona w odpowied-
nie zaciski śrubowe. Szynę należy umieścić w takim miejscu, aby połączenia możliwie były krótkie, a dostęp do 
szyny nie był utrudniony.                                                        

Uziemienia robocze należy wykonać dla instalacji połączeń wyrównawczych. Rezystancja poszczególnych 
uziemień roboczych nie powinna przekraczać 10 . 
1. Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób: 

- uziomy poziome sztuczne z taśm stalowych należy układać w gruncie na głębokości 0,6 m, jeśli Doku-
mentacja Projektowa nie przewiduje innej głębokości; 

- wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie z wymogami dotyczącymi robót ziem-
nych przy wykopach płytkich wąskoprzestrzennych; 

- uziomy poziome należy układać na dnie wykopów bez podsypki i zasypywać je gruntem drobnoziarni-
stym bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu, itp.. 

2. Uziomy pionowe należy wykonywać w następujący sposób: 
- uziomy pionowe sztuczne należy pogrążać w grunt do głębokości co najmniej 2,5 m; 
- górne końce uziomów powinny znajdować się co najmniej 0,5 m pod powierzchnią gruntu; 
- uziomy pionowe wbijane młotami nie powinny być ze względów wytrzymałościowych dłuższe niż 3 mi 

należy je wykonywać z jednolitych (nie łączonych) odcinków; 
- pręty stalowe używane do wykonania uziomu pionowego pogrążanego wibromłotem należy łączyć, po-

łączenia odpowiednio mocne i nie utrudniające pogrążania; 
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- uziomy pionowe wkręcane lub pogrążane wibromłotem należy zagłębiać na taką głębokość, aby w mia-
rę możliwości uzyskać wymaganą rezystancję uziomu przy zastosowaniu pojedynczego; 

- jeśli pojedynczy uziom pionowy nie spełnia warunków podanych w Dokumentacji Projektowej, należy 
wykonać układ uziomowy składający się z dwóch lub większej liczby pojedynczych uziomów piono-
wych, bądź mieszany układ uziomowy składający się z uziomów poziomych i pionowych. 

Przewody uziemiające należy układać w sposób stały. Przewody uziemiające z taśmy należy łączyć połą-
czeniem spawanym na zakładkę o długości co najmniej 10 cm lub zaciskiem śrubowym o dwu śrubach, o śred-
nicy co najmniej 10 mm (gwint M 10). Przewód uziemiający należy oznakować kombinacją barw zielonej i 
żółtej. 

Przewody uziomowe powinny być wykonane w następujący sposób: 
- przewód uziomowy łączący uziom z przewodem uziemiającym należy prowadzić najkrótszą trasą i 

przyłączyć do uziomu sztucznego przez spawanie; 
- przewody uziomowe należy wykonywać z materiałów (prętów, drutów, taśm) o wymiarach poprzecz-

nych nie mniejszych niż wymiary poziomych uziomów stalowych; 
- przewód uziomowy w miejscu wyprowadzenia z gruntu należy pomalować farbą asfaltową (lakierem 

asfaltowym) co najmniej dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod powierzchnią gruntu do 0,3 m nad po-
wierzchnią gruntu, jak również połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie; 

- przewód uziomowy należy łączyć z przewodem uziemiającym za pomocą łatwo rozłączalnych zaci-
sków śrubowych probierczych, pozwalających odłączyć przewód uziemiający od uziomu. 

5.12. Instalacja odgromowa 
Projektowany zwód poziomy należy wykonać drutem Fe/Zn 8 mm, z wykorzystaniem blaszanego pokrycia 

dachu. Do zwodu poziomego należy podłączyć wszystkie wystające ponad dach elementy budynku. Połączenia 
te należy wykonać drutem Fe/Zn 8 mm. 

Przewód zwodu poziomego należy ułożyć na wspornikach zachowując wymagany odstęp od pokrycia da-
chowego - co najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych nie palnych i trudno zapalnych. Zwody należy prowa-
dzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm). Nad szczelinami dylata-
cyjnymi należy stosować kompensację.  

Łączenia zwodów należy wykonać przy pomocy złącz śrubowych. Powierzchnię złącza oraz łączonych 
przewodów należy oczyścić, a po zakręceniu należy zabezpieczyć przed korozją przez posmarowanie wazeliną 
bezkwasową lub pomalowanie. 

Przewody odprowadzające należy wykonać drutem Fe/Zn 8 mm i przy pomocy złącz rynnowych połączyć 
z rynną. Przewody odprowadzające należy prowadzić na zewnętrznych ścianach w rurach osłonowych pod tyn-
kiem i przy pomocy złącz kontrolnych, umieszczonych w puszkach podtynkowych, należy połączyć z projekto-
wanymi przewodami uziemiającymi. 

Złącze kontrolne powinno mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedną M10. 
Przewody uziemiające należy wykonać płaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm. Połączenia przewodów uziemiają-

cych z uziomem otokowym należy wykonać przez spawanie, zabezpieczając miejsca spawu farbą antykorozyjną, 
jak i również sam przewód do wysokości 30 cm nad ziemią i do głębokości 20 cm w ziemi. 

Przewody uziemiające należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 1,5 m nad ziemią i 
do głębokości 0,2 m w ziemi. Po nałożeniu osłony na przewód i zaprawieniu jej kotew w murze należy przyspa-
wać obydwa końce osłony do przewodu uziemiającego, a następnie oczyścić miejsca spawania i pomalować je 
farbą antykorozyjną. 

Uziom fundamentowy w fundamencie nieuzbrojonym należy umieścić tak, aby ze wszystkich stron był oto-
czony warstwą betonu o grubości co najmniej 5 cm. Płaskownik uziomu powinien być ułożony pionowo dłuż-
szym bokiem i umieszczony w specjalnych uchwytach wbitych lub ustawionych na podłożu, zabezpieczających 
elementy uziomu przed przesunięciem w momencie zalewania fundamentu betonem. 

Uziom fundamentowy w fundamencie zbrojonym należy wykonać umieszczając płaskownik w najniższej 
warstwie zbrojenia i mocując go drutem wiązałkowym do zbrojenia w odstępach około 2 m,  w celu trwałego 
ustalenia jego położenia przed zabetonowaniem fundamentu, jak i w czasie betonowania. W czasie betonowania 
należy zapewnić dokładne otulenie uziomu warstwą betonu. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z: 
 normą PN-IEC 61024-1; 
 normą PN-86/E-05003/02; 
 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych część V, rozdz.16. 

 
 Zabezpieczenie linii kablowych nN 
5.13. Linia kablowa nN 
5.13.1. Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik Budowy powinien zapoznać się z obiektem budowla-
nym (terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór 
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frontu robót przez Kierownika Budowy od Inwestora powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zaintere-
sowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. W przypadku robót ziemnych poza terenem budowy 
należy uzyskać zezwolenie odpowiednich instytucji. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z właściwą dokumentacją projektową, 
jak również z dokumentacją istniejącego uzbrojenia terenu, aby w czasie wykonania robót nie spowodować 
uszkodzenia istniejących podziemnych instalacji. 

W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących podziemnych insta-
lacji uzbrojenia terenu i innych urządzeń, sposób wykonania prac należy uzgodnić z odpowiednim przedstawi-
cielem jednostki eksploatacyjnej a prace wykonać pod jego nadzorem. 

Po wykonaniu zasadniczych robót, po ułożeniu rur osłonowych  dwudzielnych oraz taśmy ostrzegawczo-
lokalizacyjnej należy zasypać wykop ziemią pochodzącą z danego wykopu. W miarę zasypywania wykopu nale-
ży nasypaną ziemię ubijać warstwami co 20 cm. Ponadto należy nasypać około 10 cm ziemi powyżej poziomu 
terenu. Natomiast pozostały nadmiar ziemi należy usunąć lub równomiernie rozplantować wzdłuż wykopu. 

 
6. Kontrola, badanie jakości wyrobów i robót budowlanych. 

Kontrolę, badanie jakości wyrobów oraz robót budowlanych należy przeprowadzić zgodnie z normami i 
przepisami właściwymi dla danego rodzaju wyrobów i robót budowlanych oraz uwagami zawartymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz zgodność z Dokumen-
tacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie wszystkich robót musi bezwzględnie odpo-
wiadać właściwym dla nich przepisom BHP. 
6.1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobów i robót budowlanych: 

- celem kontroli robót jest stwierdzenie założonej jakości wykonanych robót; 
- Kierownik Budowy ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie w celu 

wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót zgodnie z Do-
kumentacją Projektową oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji; 

- przed przystąpieniem do badania Kierownik Budowy powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju i terminie kontroli, badania; 

- po wykonaniu kontroli, badania Kierownik Budowy przedstawia na piśmie wyniki kontroli, badań w 
formie protokołu do akceptacji Inspektora Nadzoru; 

- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o zakończeniu każ-
dej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru. 

 Instalacje elektryczne 
6.2. Obwody elektryczne 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót budowlanych należy przeprowadzić następujące kontrole, 
badania i pomiary: 
 pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasi-

lania; pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona między bada-
ną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym i uziemiającym nie może być mniejsza 
od: 
- 0,25 M dla instalacji 230V, 
- 0,50 M dla instalacji 400 V, 

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona induktorem 
500 V nie może być mniejsza od 1 M, 

 prawidłowości połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, 
 umocowania przewodów ochronnych, 
 rodzaju i wymiarów przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 
 prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów ochronnych oraz ich połączeń i 

przyłączeń, 
 oznakowania barwnego przewodów ochronnych, 
 prawidłowości umocowania urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  oraz ich połą-

czenia z instalacją, 
 pomiar impedancji pętli zwarciowej, 
 pomiar rezystancji uziomów.  

Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokołach pomiarowych. 
 Zabezpieczenie linii kablowych nN 
6.3. Rowy kablowe 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót budowlanych należy przeprowadzić następujące kontrole, 
badania i pomiary: 
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- głębokości i szerokości wykopu; 
- warstwy piasku na dnie wykopu. 

6.4. Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót budowlanych należy przeprowadzić następujące kontrole, 

badania i pomiary: 
- ułożenie rur osłonowych dwudzielnych; 
- grubości warstwy piasku nad kablem; 
- odległości taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej od kabla; 
- oznakowania linii kablowych. 
Ponadto należy sprawdzić stopień zagęszczenia ziemi nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

6.5. Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar należy wykonać za pomocą induktora (megaomomierza) o napięciu 1,0 kV. 

Dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. 
Wynik należy uznać za pozytywni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 dopuszczalnej war-

tości rezystancji izolacji kabli wykonywanych wg PN- 93/E-90401. 
Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiaru. 

6.6. Próba napięciowa izolacji 
Wszystkie linie kablowe podlegają próbie napięciowej izolacji. Dopuszcza się niewykonywanie próby na-

pięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. 
Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 
W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV prąd upływu należy mierzyć od-

dzielnie dla każdej żyły. 
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za pozytywny, jeżeli: 

- izolacja każdej żyły względem pozostałych żył powinna wytrzymać bez przebić i przeskoków w ciągu 
20 min napięcie stałe o wartości napięcia probierczego określonego przez wytwórcę, 

- mierzony w czasie próby prąd upływu nie zwiększy się w czasie ostatnich 4 min próby oraz nie będzie 
większy dla poszczególnych żył od wartości 300 L (A), przy czym L jest długością kabla w km. 

W przypadku nie ustalenia się prądu upływu po 16 min, czas trwania próby należy przedłużyć do 30min. 
Dla linii o długości mniejszej od 330 m prąd upływu nie powinien być większy niż 100 A. 

Prąd znamionowy urządzenia probierczego powinien być co najmniej 2-krotnie większy od mierzonego 
prądu upływu. 

Próbie napięciowej powłoki podlegają kable o ekranach metalicznych i powłokach z PVC i PE. Powłoka z 
PVC i PE powinna wytrzymać stałe napięcie 5 kV względem ziemi w ciągu 2 min. 

Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym próby izolacji. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specy-
fikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywi-
sty obmiar robót budowlanych.  

Jednostką obmiaru robót jest: 
 [m] dla kabli, rur i obwodów; 
 [szt] dla rozdzielnic i aparatury rozdzielczej; 
 [szt] dla osprzętu i opraw oświetleniowych; 
 [m] dla przewodu połączeń wyrównawczych i instalacji odgromowej; 
 [szt] dla szyny połączeń wyrównawczych . 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 
8. Odbiór robót budowlanych. 
8.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być przeprowadzo-
ny komisyjnie, w obecności Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikowi należy sporządzić protokół, którego wynik należy wpisać do dziennika budowy, podając również 
ocenę jakości robót. 

Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają: 
- ułożenie rur instalacyjnych, 
- ułożenie przewodów podtynkowych; 
- rury ułożone w rowach kablowych – przed zasypaniem; 
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- odległości taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej od kabli i rur. 
8.2. Odbiory częściowe 

Przed odbiorem końcowym dużych i skomplikowanych instalacji elektrycznych należy przekazywać inwe-
storowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 

W odbiorze częściowym powinien wziąć udział Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz przedstawi-
ciel przyszłego użytkownika instalacji. Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół. 
Wynik odbioru częściowego należy wpisać do dziennika budowy. 

Odbiorowi częściowemu podlegają: 
- obwody elektryczne, 
- linie kablowe nN. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrze-

ganiu ogólnych zasad odbioru obiektu podanych w poszczególnych specyfikacjach wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu 
przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji i odbiór ten powinien być poprzedzony odbiorami częścio-
wymi robót budowlanych. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Kierownik Budowy jest zobowiązany do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem 

odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protoko-
łów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika budowy, aktualną dokumentację pod-
wykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, instrukcję eksploatacji urządzeń; 

- umożliwienie komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem od-
bioru. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektową, warunkami technicz-

nymi wykonania, normami i przepisami; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażo-

wych, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i od-
biorów; 

- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidło-
wej eksploatacji i może być użytkowany albo stwierdzić istniejące wady lub usterki. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora 
Nadzoru, Inwestora i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru, stwierdzone wady lub usterki oraz terminy ich usunięcia. 

Odbiorowi końcowemu podlegają: 
- instalacje elektryczne, 
- zabezpieczenie linii kablowych nN. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i 

usterek oraz wykonania zaleceń. 
8.4. Odbiór po okresie rękojmi 

Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 
8.5. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny obejmuje ocenę wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistnia-
łych w okresie gwarancyjnym. 

 
9. Dokumenty odniesienia. 

- Projekt Budowlany i Wykonawczy „Instalacje elektryczne- Przebudowy Przedszkola, Włodowice, 
                                                                   ul. Krakowska 15, dz. nr 295/7” 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. - tom VI 

               Instalacje elektryczne. 
- PN-IEC 60364-1:2000      „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wyma- 

gania podstawowe.” 
- PN-HD 60364-4-41:2009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.” 
- PN-IEC 60364-4-42:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.” 
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- PN-IEC 60364-4-43:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.” 

- PN-IEC 60364-4-45:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.” 

- PN-IEC 60364-4-443        „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.” 

- PN-IEC 60364-5-51:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.” 

- PN-IEC 60364-5-52:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Oprzewodowanie.” 

- PN-IEC 60364-5-53:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.” 

- PN-IEC 60364-5-54:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.” 

- PN-IEC 60364-6-61:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdza-
nie odbiorcze.” 

- PN-EN 50173-1:2004       „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne i strefy biurowe.” 

- PN-EN 50174-1:2002       „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 
Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.” 

- PN-EN 50174-2:2002       „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 
Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” 

- BN-84/8984-10                 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 
                                                         Ogólne wymagania.” 

- PN-IEC 61024-1              „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne”. 
- N SEP-E-004                    „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

                                                         Projektowanie i budowa.” 
 


