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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i AKPiA, które zostaną wykonane w ramach 
kontraktu „Sieć kanalizacyjna grawitacyjno-ciśnieniowa ścieków bytowych z 
przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Skołoszów – Etap II”. 
Celem wykonania Specyfikacji Technicznej jest poszerzenie i doprecyzowanie wymagań 
technicznych i danych określonych w Projekcie Budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych  
w punkcie 1.1. i doprecyzowanych w punkcie 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej ST 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
elektrycznych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. dla realizacji „Sieć kanalizacyjna 
grawitacyjno-ciśnieniowa ścieków bytowych z przyłączami kanalizacyjnymi w 
miejscowości Skołoszów – Etap II”. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
instalacji elektrycznych ujętych w pkt. 1.3.   

Roboty należy wykonywać w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Obligatoryjnymi załącznikami do niniejszej specyfikacji są szczegółowe obmiary 
(przedmiary). Elementy Robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczą wykonania: 

1.3.1. Linia wlz pomiędzy złączami licznikowym1 ZL-1 a rozdzielniami RP 

CPV 45315500 - Instalacje elektryczne 
Zakres prac dla wszystkich 8 przepompowni:  

 Wykonanie wykopu z nasypaniem warstwy piasku na dno, 

 Ułożenie kabli w wykopie,  

 Zasypanie kabla z ułożeniem foli, 

 Podłączenie kabla wlz, 

 Wykonanie pomiarów odbiorowych.  

1.3.2. Ułożenie przewodów zasilających i sterowniczych w przepompowniach 

CPV 45315000 – Instalacje elektryczne  
Zakres prac dla wszystkich 8 przepompowni:  

 Wykonanie wykopu z nasypaniem warstwy piasku na dno, 

 Ułożenie rur osłonowych na kable i przewody, 

 Ułożenie kabli i przewodów w wykopie,  

 Zasypanie kabli, 

 Podłączenie kabli i przewodów w rozdzielniach RP, 

  Wykonanie pomiarów odbiorowych. 

1.3.3. Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego przepompowni  

CPV 45315500 – Instalacje elektryczne 
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Zakres prac dla wszystkich 8 przepompowni: 

 Montaż fundamentu prefabrykowanego słupa parkowego,  

 Montaż słupa parkowego h = 5m na gotowym fundamencie, 

 Montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem światła. 

1.3.4. Instalacja sterowania i AKPiA 

CPV 45315500 – Instalacje elektryczne 
Zakres prac dla wszystkich 8 przepompowni: 

- Układ pomiaru poziomu ścieków w przepompowniach, 

- Układ sygnalizacji poziomu minimalnego (suchobiegu) i maksymalnego (przelew)  
w pompowniach, 

- Sterownie pracą pomp. 

1.3.5. Pomiary pomontażowe 

CPV 45315500 – Instalacje elektryczne 
Zakres prac dla wszystkich 8 przepompowni:   

- Wykonanie pomiarów oporności izolacji, 

- Wykonanie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych, 

- Wykonanie pomiaru ochrony przeciwporażeniowej (samoczynne wyłączenie), 

- Wykonanie sprawdzenia obwodów jedno i trójfazowych. 

1.4. Określenia podstawowe ST 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami 
budowy urządzeń elektroenergetycznych, Dokumentacją Projektową oraz ST-00 
„Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Linia kablowa 

Kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 
kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 
wielofazowych. 

1.4.2. Osprzęt linii kablowej 

Zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli 

1.4.3. Osłona kabla 

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.4. Skrzyżowanie 

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 
kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 
innego urządzenia podziemnego. 

1.4.5. Zbliżenie 

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp., jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Kontraktu. Ogólne 
wymagania podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca przejmie pisemnie teren budowy od przedstawiciela Inwestora w terminie 
wskazanym w umowie na wykonanie prac.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca spowoduje sporządzenie 
brakujących rysunków i ST i przedłoży je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.  

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca ich ważność: 

 Specyfikacje Techniczne 

 Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, o wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specytkacj4 
techniczną i Dokumentacją Projektową. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie 
te wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 
granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu 
budowli, to Inspektor może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 
jak: przewody, rurociągi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 

o zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 

o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od Daty Rozpoczęcia do Zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych powinny posiadać aprobaty 
techniczne / znak CE uprawniający do stosowania w UE. 
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Stosowane materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiału uzyska akceptację Inspektora 
Nadzoru. 

Poniżej wymieniono podstawowe materiały wykorzystane w instalacjach: 

- kable elektroenergetyczne nap. 1 kV: wielożyłowe z żyłami aluminiowymi / 
miedzianymi  o izolacji i powłoce polwinitowej; PN-93/E-90401. 

- osprzęt kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV,  mufy przelotowe 
o napięciu nie przekraczającym 0,6/1 kV  PN-90/E- 60401/03. 

- przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce  
poliwinylowej, okrągłe, na napięcie, zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056. 

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trudnych  
warunkach terenowych, zalecane do wykonywania przepychów i przewiertów, 
gładkościenne ze złączką kielichową; ZN-96/TP S.A.-018. 

- oprawy oświetleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019. 

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa; PN-90/E-06150.10 

- aparatura instalacyjna; PN-90/E-06150.20 

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, styczniki i rozruszniki do 
silników; PN-90/E-06150.410 

- ograniczniki przepięć; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4 

- bezpieczniki topikowe niskonapięciowe, ogólne wymagania i badania; PN-90/E-
06160.10 

- wyłączniki samoczynne do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych;  PN-90/E-93003 
 

Materiał urządzeń, elementów i konstrukcji powinien być odporny na działanie czynników 
atmosferycznych i fizykochemicznych występujących w miejscu zainstalowania.  

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 

Wykonawca zobowiązany jest 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. 

Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace 
należy wykonywać ręcznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych.  

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego 
użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Kontraktu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to 
wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

 żuraw samochodowy do 4t 

 przyczepa do przewozu kabli 

 samochód skrzyniowy do 5 t 

 samochód dostawczy 0,9 t 

 ciągnik kołowy 

 przyczepa do przewożenia kabli 

 samochód samowyładowczy 

 wciągarka 

 spawarka elektryczna 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Warunki ogólne stosowania transportu i składowania podano w ST-00. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez 
ich wytwórcę. 

Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach 
określonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny być przy tym 
spełnione wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Podczas transportu rozdzielnice chronić od wpływów atmosferycznych. Człony ruchome, 
aparaturę pomiarową i przekaźnikową zdemontować na czas transportu i dostarczać w 
odpowiednich opakowaniach zabezpieczających przed czynnikami atmosferycznymi. 

Elementy rozdzielnic będą składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących 
ręcznego przenoszenia ciężarów. 

5. WYKONYWANIE ROBOT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany (w granicach określonych Kontraktem) zrealizować i 
ukończyć Roboty określone zgodnie z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 
do usunięcia wszystkich wad. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz Robót i 
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych, 
decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny :Personel Wykonawcy, a także inne 
rzeczy, dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz 
będzie odpowiedzialny za Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie 
projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą konieczne, aby część 
ta była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań na Placu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz 
będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i zapas 
materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki gruz, złom, 
odpady i niepotrzebne już Roboty Tymczasowe. 

5.1.1. Układanie kabli 

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Rów kablowy powinien mieć 
głębokość minimum 0,8 m. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4 m. 

Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na 
warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej 
grubości. Na warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, 
przykryć folią tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0C (kable o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych). 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla – 
dla kabli w izolacji PCV i 20-krotna – dla kabli w izolacji z polietylenu usieciowanego. 

Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić 
ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. 
Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami 
należy wykonać w rurze ochronnej o średnicy wewnętrznej 75mm. Na skrzyżowaniach  
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym stosować rury dwudzielne (na obiektach 
istniejących).  Przepusty pod drogami wykonać metodą wykopu odkrytego lub metodą 
przewiertu (przycisku) w zależności od wskazania w projekcie danego obiektu. 
Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim 
oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz  
w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. 

5.1.2. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym. 

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem 
terenu kabel należy zabezpieczyć rurami; rura ochronna założona na kabel winna 
wystawać minimum 0,50 m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 

Wprowadzania i wyprowadzania powinny być uszczelnione. 

Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub 
pianki uszczelniającej. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 
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a) kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego 
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

 pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 

 pozioma przy zbliżeniu - 10 cm 

b) kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń 
oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

 pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 

 pozioma przy zbliżeniu - mogą się stykać 
 

Odległości kabli ułożonych w ziemi od innych urządzeń. 

a) Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych w 
ziemi na skrzyżowaniu z rurociągami wodociągowymi, ściekowymi, cieplnymi, 
gazowymi z gazami niepalnymi i palnymi o ciśnieniu do 0,5 at: 

 pionowa przy skrzyżowaniu - 80 cm przy średnicy rurociągu do 250 mm 
(dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania 
podwójnego przykrycia kabla na skrzyżowaniu z rurą z dodatkiem min. 50 cm z 
każdej strony) 

 pozioma przy zbliżeniu - 80 cm 

5.1.3. Zapas kabla 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 %  
długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na 
początku i końcu linii kablowej, w wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak 
nie mniej niż po 1m. 

5.1.4. Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki. Na oznacznikach 
należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące informacje:  

 Nazwę użytkownika, 

 Symbol i nr ewidencyjny kabla, 

 oznaczenie kabla wg. normy (Typ, przekrój i ilość żył), 

 Napięcie znamionowe kabla, 

 Rok ułożenia. 
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa 
sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa  

5.1.5. Montaż rozdzielnic i skrzynek 

Rozdzielnice należy zamocować na kanale według instrukcji montażu dostarczonej przez 
Producenta rozdzielnicy.  

Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych 
robót, a mianowicie: 

 - sposób zamocowania, 

 - ustawienie i zamontowanie szafy, 

 - wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

 - podłączenie do szafy kabli zasilających i sterowniczych,  

 - roboty wykończeniowe. 
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W fundamencie zamontować przepusty dla kabli zasilających i odbiorczych 

5.2. Instalacje elektryczne na obiekcie 

5.2.1. Roboty podstawowe. 

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, 
należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

 trasowanie 

 montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

 przejścia przez ściany i stropy 

 montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

 układanie przewodów 

 łączenie przewodów 

 podejścia do odbiorników 

 przyłączanie odbiorników 

 ochrona przed porażeniem 

5.2.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.  

5.2.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, 
elementów konstrukcji itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 
i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

Dla instalacji na piaskowniku i w budynku krat stosować konstrukcje, drabinki i korytka 
wykonane ze stali kwasoodpornej. 

5.2.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

 rozgałęźniki (puszki) różnego rozmiaru 

 łączniki instalacyjne (wyłączniki, przełączniki) 

 gniazda wtyczkowe 

 skrzynki rozdzielcze 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenia. 

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: 

 przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie i aparatach za pomocą 
dławic (dławików) 

 średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana 
do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla 

 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 
przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
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wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy 
mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza 
się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

5.2.5. Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 
doprowadzone do odbiorników muszą być chronione. 

Podejścia do urządzeń za pomocą przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w 
rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu 
przewidzianych  kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 
odbiornika. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.3. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” oraz w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom V 
Instalacje elektryczne. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją i przepisami; 

 zgodności materiałów z wymaganiami norm; 

 poprawności oznaczenia; 

 kompletności wyposażenia; 

 poprawności montażu; 

 braku widocznych uszkodzeń; 

 należytego stanu izolacji; 

 skuteczności ochrony od porażeń. 

6.4. Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 

Kontrola i badania w trakcie robót: 

- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem; 

- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem; 

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem; 

- uziemienia ochronne przed zasypaniem; 

- sprawdzenie kanalizacji kablowej; 

6.5. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić: 
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- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 
roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów 

- pomiary rezystancji uziomów 

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń 

- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej 
instalacji 

- prawidłowość montażu urządzeń 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz 
sprawdzenie zgodności robót z Dokumentacją Projektową. 

W czasie odbioru robót powinny zostać dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
wykonywania robót 

 Dziennik Robót 

 dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania 
robót 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 protokoły odbiorów częściowych 

 certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów 

 inwentaryzacja geodezyjna z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego 
geodetę. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w 
Dzienniku Robót dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji 
Projektowej 

 protokoły odbiorów częściowych 

 protokoły prac kontrolno-pomiarowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
ilości użytych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualnie 
dodatkowe i wcześniej nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie 
w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Jednostką 
obmiarową dla robót ziemnych jest 1 m3 lub 1 m rowu kablowego, dla urządzeń 1 szt. lub 1 
komplet. Dla kabli i przewodów 1 m. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób 
określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z 
Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać 
z dokumentacją techniczno - kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania odnośnie odbioru robót podano w ST-00. Stosowane są odbiory robót 
częściowe i ostateczne 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia: 

- stan rowu kablowego 

- ułożenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem (pozostawienie wymaganych 
zapasów kabla) 

- wykonanie osłon na kablach 

- uziemienia przed zasypaniem 

- fundament pod rozdzielnicę 

- wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną i uzgodnienie z ZUD. 

Roboty wymagające odbiorów częściowych to roboty ziemne związane z likwidacją 
zbliżeń i skrzyżowań istniejących sieci kablowych podziemnych z rurociągiem oraz 
wszelkie prace i konstrukcje wsporcze tymczasowe do wyniesienia kabli ponad wykop 
celem umożliwienia bezkolizyjnego montażu rurociągu. 

8.3. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora z udziałem Inspektora Nadzoru, 
po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób funkcjonowania obiektów. Przyjęcie 
robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową 
obowiązującymi normami i przepisami. 

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do  odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową-powykonawczą obejmującą dokumentację:  
a) projektową, w której na nowo dokonano edycji i wymiany wszystkich stron 

dokumentacji projektowej, na których wprowadzono zmiany 
b) dodatkową, jeżeli została wykonana w trakcie realizacji umowy.  

Powyższą dokumentację projektową-powykonawczą należy dostarczyć również  
w formie elektronicznej 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• DTR i instrukcje eksploatacji i obsługi urządzeń 
• zaktualizowane instrukcje stanowiskowe dla nowozabudowanych urządzeń i rozdzielni 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych wyrobów 
i materiałów i jakości wykonywanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
kontrolnych. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m linii kablowej . Podstawą płatności za 
montaż urządzeń i osprzętu jest 1 szt. lub 1 kpl. Podstawą płatności za roboty ziemne 
stanowi 1 m rowu kablowego. 

W przypadku zmiany technologii robót zasady płatności mogą ulec zmianie. 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 - roboty przygotowawcze 

 - oznakowanie robót 

- wykonanie robót ziemnych 

- zakup materiałów i urządzeń 

 - transport materiałów i urządzeń na miejsce wybudowania 

 - wykonanie robót montażowych 

 - wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań 

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót 

- sprawdzenie przewodności sygnałów elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i 
ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie 

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 

- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i sprawdzenie 
funkcjonalności układu obiektu 

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli w gruncie 

- prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Akty prawne 

 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 251). 

 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 248; Dz. 
U. nr 43 z 1997r., poz. 272; Dz. U. nr 121 z 1997r., poz. 770; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 
489; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. ur 106 z 2000r., 
poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. 
nr 5 z 2001r., poz. 42). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997 r., poz. 348; 
Dz. U. nr 158 z 1997 r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998 r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998 
r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998 r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999 r., poz. 980; Dz. U. 
nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 
489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555; Dz. U. nr 103 z 2000r., poz. 1099). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r., 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa (Dz. U. nr 38 z 2001 r., poz. 456). 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 
1994r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. nr 15z 1999 r. poz. 140; Dz. U. nr 44 z 1999r., poz. 
434; Dz. U. nr 16 z 2000r., poz. 214). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r., 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 
1999r., poz. 836). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r., w sprawie 
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, 
obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i 
eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. nr 85 z 
2000r., poz. 957). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, 
rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie 
kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne 
oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., 
poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 
nr 80 z 1999r., poz. 912). 

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. Część V - 
Instalacje elektryczne 1973 r. 

 Rozporządzenia Ministra Przemysłu z 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. [Dz. Ust. nr.81 z 26.11.1990 r. 

 Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać 
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. [Dz. Ust. nr 6/69, poz. 21]. 

 Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych nr 240. Wydanie ITB w 
1982 r. 

 Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
pokryć malarskich - KOR-3A. 

Normy  

 N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i 
budowa. 

 PN-90/E-6401/04 -,,Mufy kablowe na napięcie powyżej 0,6/1kV" 

 PN-93/E-90401 -„Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV" 

 PN-93/E-90403 -„Kable elektroenergetyczne sygnalizacyjnee o izolacji z 
tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV" 

 PN-87/E-90054 - „Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej" 

 PN-74/E-90066 - „Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej" 

 BN-68/6353-03 -„Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu" 

 PN-xx/E-05 009 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" - tłumaczenie normy 
międzynarodowej lEC 364 
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 PN-lEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

 PN-lEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 

 PN-lEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-lEC 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-lEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

 PN-lEC 60364-4-44 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

 PN-lEC 60364-4-45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

 PN-lEC 60364-4-46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-lEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Srodki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

 PN-lEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-lEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciw pożarowa. 

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

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

 PN-lEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-LEC 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. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia. 

 PN-lEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-548 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
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 PN-lEC 60364-5-56 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-lEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-lEC 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

 PN-IEC 60364-7-706 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 

 PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

 PN-lEC 60050-826 - Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 

 PN-90/E-05 023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

 PN-92/E-0503 1 - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 
widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-92/E-08 106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 

 PN-74/C-89200 - Rury osłonowe z polietylenu wysokiej giętkości. 

 PN-701H-93203 - Kształtowniki stalowe. 

 PN-lEC 60664-1 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Zasady wymagania i badania. 

 PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

 PN-/E-05003 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

 PN-lEC 61312-1 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne. 

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

 PN-lEC 61024-1-1 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomych ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

 PN-/E-04700 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

 PN-lEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

 PN-lEC 60364-5-45;1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN- lEC 60364-4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym, 

 PN- lEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

 PN- lEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 


