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1 Część ogólna 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu 

PRZEBUDOWAFRAGMENTU 1 PIĘTRA W BUDYNKU AKADEMII MORSKIEJ NA PO-
TRZEBY CENTRUM BADANIA PALIW, CIECZY ROBOCZYCH I OCHRONY ŚRODOWI-
SKA  , adres inwestycji: UL.WILLOWA 2-4, DZIAŁKA NR 4/14; OBRĘB:3018 NAD ODRĄ, 
SZCZECIN 71-650. Instalacje elektryczne, niskoprądowe. 

1.2 Przedmiot i zakres robót. 

Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i 
obejmuje: 

 Wymagania dotyczące właściwości wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i składowania, 

 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, 

 Wymagania dotyczące środków transportu, 

 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, 

 Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót. 

1.3 Informacje o terenie budowy  

Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz : 

 Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadać ich 
dostępność; 

 Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i wymia-
rami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc. 

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość 
miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu żądania dodatkowych opłat. 
Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik 
Robót będzie jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w 
dzienniku budowy. 
Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za: 
-         prowadzenie robót 
- bezpieczeństwo na terenie budowy 
- prowadzenie dziennika budowy 
- kontakty z organami kontroli  
Najpóźniej na tydzień przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże dane personalne Kie-
rownika Robót wraz z kopią uprawnień. 

Zabezpieczanie interesów osób trzecich 
Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów 
osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Ochrona środowiska 
Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wyko-
nywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, szcze-
gólnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników. 

Warunki bezpieczeństwa pracy 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie 
wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Wyko-
nawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi zlecenia 
oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w szczególności Polskich 
Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitar-
nych. 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb oraz 
zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robót.  

Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi mu-
szą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowią-
zujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transpor-
tu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pra-
cy. 

1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem za-
mówienia 

CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne 
CPV45315-Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

1.5 Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równoważne z 
Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., 
albo z określeniami ujętymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od 
ich stosowania. 
 

2 Właściwości wyrobów budowlanych 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 

 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określo-
nego systemu oceny zgodności, 

 posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdza-
jący zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych wymagań 
rozporządzenia (rozporządzeń).  

 oznakował wyroby znakiem CE. 
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów tech-
nicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z 
zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie odpowiada-
jące wymaganiom. 

3 Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowla-
nych 

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą 
być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zalece-
niami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować 
sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z prze-
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znaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

4 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi mu-
szą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowią-
zujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transpor-
tu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pra-
cy. 

5 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Tablice bezpiecznikowe 

W pomieszczeniu rozdzielni głównej wykonać tablicę natynkową zgodnie z rysunkiem E1 

projektu. Tablicę zamontować na wolnej ścianie pomieszczenia rozdzielni. 

Tablicę TP1 wykonać zgodnie z rysunkami E2-E3. Tablicę TP1 zasilić przewodem  

YDY 5x25 mm
2 

z rozdzielni głównej znajdującej się w piwnicy budynku. 

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

Montaż uchwytów i konstrukcji wsporczych 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględnia-
jący warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj 
instalacji. Metalowe koryta należy uziemić. Koryta powinny być połączone galwanicznie ze sobą. 

Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 
być chronione przed uszkodzeniami. 

b) przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
c) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywa-

ne w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
d) 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 sztucz-
nych, korytka blaszane itp. 

Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do pod-
łoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla 
opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy ko-
łek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozpo-
rowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 

Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
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Doprowadzenie zasilania do stołów roboczych w laboratoriach wykonać w rurkach osłonowych 
przytwierdzonych trwale do koryt oraz do stołów laboratoryjnych. Należy stosować estetyczne 
rury niklowane do wykonania „zejść’ przewodów. Przy korytach instalację zakończyć puszką łą-
czeniową umożliwiającą przedłużenie przewodów. Konstrukcje wsporcze i rury do doprowadzenia 
przewodów wykonać w taki sposób, by można było w przyszłości wykonać bezproblemowo de-
montaż instalacji i ponownie wykonać ją przy innym ustawieniu stołów laboratoryjnych. 

 Układanie przewodów 
Przewody układać pod tynkiem, na korytach kablowych lub drabinkach. Stosować rozdział prze-
wodów o różnych napięciach roboczych. Przewody do celów ochrony ppoż układać zachowując 
wymagania materiałowe dotyczące instalacji przeciwpożarowej.  

Układanie rur 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez: 

 wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

 wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

 wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% we-
wnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie prze-
wodami. 

Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego ru-
rowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno 
do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

Wykonanie instalacji podtynkowej 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

 ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczel-
nień. 

Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 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 nale-
ży uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprę-
żenia. 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, po-
między oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawi-
dłowe przyłączenie. 
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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) 

Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym 
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji od-
biornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztyw-
nych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Przewody 
Zaleca się, aby przewody elektryczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów 
określonych dla rodzaju obwodu. Jako materiały przewodzące można stosować miedź liczba żył: 1,  
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania 
na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach 
nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego 
rodzaju przewodu. Należy stosować do obwodów Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 
300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje układanych prze-
wodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 300 mm². 
Jako materiały przewodzące należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

Osprzęt instalacyjny do przewodów 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem - ( rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z two-
rzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 
niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wy-
sokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny 
być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, 
wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Dobór średnicy rur instalacyj-
nych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej 
do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jed-
nocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla 
kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbo-
wanych: od ø 16 do ø 54 mm. Uchwyty do mocowania przewodów – klinowane w otworze z ele-
mentem 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 mocowania przewodów niepalnych klasy EI, 30, 60 i 90 – przewody niepalne lub 
uniepalnione należy układać zgodnie z certyfikatem dopuszczenia za pomocą certyfikowanych sys-
temów mocowań lub na certyfikowanych korytach kablowych. Przewody niepalne układane bez-
pośrednio na na podłoży i mocować za pomocą obejm co min. 30cm lub na dedykowanych kory-
tach kablowych klasy EI mocowanymi obejmami metalowymi co min. 30cm. Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów i wyrobów budowlanych nie posiadających certyfikatów dopuszczenia 
przez jednostkę certyfikująca.  
Połączenia przewodów należy wykonywać jedynie za pomocą puszek klasy EI 30, 60 i 90 posiada-
jących odpowiednie certyfikaty dopuszczenia i gwarantujące podtrzymanie funkcji zasilania nie 
mniejszej niż klasa tych przewodów.  
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury insta-
lacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). Należy 
stosować osprzęt jednego producenta nie dopuszcza się stosowania osprzętu kilku producentów w 
jednej technice mocowań.  
 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufito-
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we. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trud-
nozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez pusz-
kę 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 ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 
70 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 przy-
stosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych:. Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w 
puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 
mm2. 
 Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 
· Podstawowe dane techniczne: 
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
– prąd znamionowy: do 16 A, 
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do połączenia przewodów winny umożli-
wiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mo-
cy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Sprzęt  oświetleniowy 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, typy 
opraw, ilość i rozmieszczenie  przedstawiono w projekcie. Do opraw awaryjnych doprowadzić 
przewód służący docelowemu monitorowaniu stanu akumulatorów. Przewody do monitorowania 
opraw prowadzić od każdej oprawy do pomieszczenia rozdzielni głównej. 

Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elek-

trycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorni-
ków energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy spraw-
dzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii 
zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścia-
nach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie 
wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmiesz-
czania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Gniazda wtykowe ze stykiem ochron-
nym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd 
wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą prze-
wodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy 
opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 
schematami. 

Instalacja połączeń wyrównawczych 
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Instalacje wyrównawcze należy wykonać przewodami LgY zgodnie z projektem lecz nie mniej-
szym niż 4mm2. Przewody należy układać w rurkach ochronnych dostosowanymi do średnicy 
przewodów. Przewody należy podłączyć za pomocą dedykowanych zacisków uziemiających z wy-
korzystaniem końcówek pazurkowych cynkowanych lub za pomocą obejm w przypadku wykony-
wania połączeń wyrównawczych rur. Należy zwrócić uwagę aby zapewnić ciągłość elektryczną na 
poszczególnych elementach instalacji np.: w przypadku kanałów wentylacyjnych należy sprawdzić 
czy połączone ze sobą kanały zachowują ciągłość w przeciwnym wypadku każdy element należy 
połączyć ze sobą przewodem PE o przekroju równym przekrojowi przyłączanemu. Instalacji wy-
konywanych z materiałów nie przewodzących nie należy obejmować instalacją połączeń wyrów-
nawczych.  

Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego oru-
rowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno 
do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad.  

Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 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 lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprę-
żenia. 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 prze-
pływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać 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 być zabezpieczone za-
prasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania) 

Instalacja odgromowa 
Instalację należy wykonać zgodnie z projektem. Dla ochrony klimatyzatorów należy stosować wła-
ściwe iglice odgromowe. Nową instalację odgromową należy połączyć ze starą instalację. 

Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicz-
nym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji od-
biornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztyw-
nych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
 
Rozdzielnice elektryczne należy montować na wysokości max. 1,6m w świetle, za wyjątkiem roz-
dzielnic wolnostojących które należy umieścić na 30cm cokole. Rozdzielnice należy wykonać jako 
wtynkowe, natynkowe i wolnostojące zgodnie z rzutami i schematami. 
Rozdzielnice na obiekcie powinny pochodzić od jednego producenta zabrania się montażu roz-
dzielnice różnych producentów odbiegające od siebie względami wizualnymi i estetycznymi, roz-
dzielnice muszą być zgodnie z EN 60439-1,-3, EN 62208. 
W rozdzielnicach połączenia należy wykonać przewodami miedzianymi lub za pomocą dedykowa-
nych systemów łączeniowych, przekroje przewodów nie mogą być mniejsze niż: 

Obwody zabezpieczone wyłącznikiem lub wkładką bezpiecznikową 
10A 

Min. LgY 1,5mm 
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Obwody zabezpieczone wyłącznikiem lub wkładką bezpiecznikową 
16A 

Min. LgY 2,5mm 

Obwody zabezpieczone wyłącznikiem lub wkładką bezpiecznikową 
20A 

Min. LgY 4mm 

Obwody zabezpieczone wyłącznikiem lub wkładką bezpiecznikową 
25A 

Min. LgY4mm 

Obwody zabezpieczone wyłącznikiem lub wkładką bezpiecznikową 
35A 

Min. LgY6mm 

Obwody zabezpieczone wyłącznikiem lub wkładką bezpiecznikową 
40A 

Min. LgY6mm 

Obwody zabezpieczone wyłącznikiem lub wkładką bezpiecznikową 
63A 

Min. LgY10mm 

Obwody zabezpieczone wyłącznikiem lub wkładką bezpiecznikową 
80A 

Min. LgY16mm 

Obwody zabezpieczone wyłącznikiem lub wkładką bezpiecznikową 
100A 

Min. LgY25mm 

Obwody zabezpieczone wyłącznikiem lub wkładką bezpiecznikową 
>125A 

Zgodnie z DTR 

3Osprzęt modułowy w rozdzielniach elektrycznych 
W rozdzielnicach elektrycznych należy stosować osprzęt modułowy renomowanych firm, moco-
wany na szynach TH35. Należy stosować się do wytycznych producenta ws mocowania jak i odle-
głości od poszczególnych aparatów. 
Zastosowany osprzęt modułowy powinien pochodzić od jednego producenta nie dopuszcza się sto-
sowania aparatury modułowej różnych producentów za wyjątkiem aparatury specjalistycznej, nie 
dostępnej u danego producenta. 
Minimalne wymagania dla wył. nadprądowych: 

Elektryczne 

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60898 

Napięcie znamionowe AC: 230/400V 

Częstotliwość 50/60 Hz 

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898 6 kA 

Charakterystyki B, C, D 

Dobezpieczenie topikowe >6 kA maks. 100 A gL 

Klasa ograniczenia energii 3 

Trwałość  8.000 przestawień 

Kierunek zasilania dowolny (z góry lub z dołu) 

 
Mechaniczne 

Wysokość czoła 45 mm 

Wysokość aparatu 80 mm 

Szerokość 17,5 mm na bieg. (1mod.) 
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Montaż na szynie standardowej 

TS 35 mm IEC/EN 60715 

Stopień ochrony IP20 

Zaciski z góry i z dołu szynowe/windowe 

Ochrona zacisków przed palcami i dłońmi 

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1-25 mm2 

Wytrzymałość klimatyczna zgodnie z IEC/EN 61008 

 
Minimalne wymagania dla wyłączników różnicowo - prądowych: 
Elektryczne 

Wykonanie zgodne z IEC/EN 61008 

Wyzwalanie bezzwłoczne 

Napięcie znamionowe Un 230/400 V; 50 Hz 

Znamionowy prąd różnicowy IDn 30, 100, 300, 500 mA 

Czułość AC i A 

Znamionowe napięcie izolacji Ui 440 V 

Odporność na udar napięciowy Uimp 4 kV 

Wytrzymałość zwarciowa Inc 6 kA z dobezpieczeniem 63 A gG/gL 

Maks. dop. dobezpieczenie przed zwarciem 63 A gG/gL 

Zakres napięcia przycisku testowego 

2-bieg. 184 - 250 V~ 

4-bieg. 184 - 440 V~ 

Trwałość elektryczna  4.000 cykli łączeń 

mechaniczna  20.000 cykli łączeń 

 
Mechaniczne 

Wysokość czoła 45 mm 

Wysokość aparatu 90 mm 

Szerokość 35 mm (2 mod.) 

70 mm (4 mod.) 

Montaż na szynie standardowej TS 35mm IEC/EN 60715, 

dwa położenia spoczynkowe 

Stopień ochrony – w stanie zabudowanym IP40 

Zaciski szynowe/windowe 

Ochrona zacisków przed palcami i dłońmi 
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Przekrój przewodów przyłączeniowych pojedynczy: 1,5 - 35 mm2 

wielożyłowy: 2 x 16 mm2 

Wytrzymałość klimatyczna zgodnie z IEC/EN 61008 

 
Minimalne wymagania dla podstaw bezpiecznikowych do 63A: 
 
Elektryczne 

Ilość biegunów 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg. 

Napięcie znamionowe Ue 

AC 400 V 

DC 1 bieg. do 110V 

2 bieg. do 220V 

Prąd znamionowy Ie 63 A 

Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A 

Zdolność łączeniowa Icm 50 kAeff 

Kategoria użytkowa AC 22 B 

Kategoria przepięciowa IV 

Napięcie udarowe Uimp 6 kV 

 
Mechaniczne 
 

Montaż na szynie standardowej 

TS 35 mm IEC/EN 60715 

Stopień ochrony IP20 

Zaciski z góry i z dołu windowe 

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1,5-35 mm2 

Moment dociskowy śrub zaciskowych maks. 4,5 Nm 

Temperatura pracy -25 do +60°C 

Klasa ogniowa V0, test z rozżarzonym z drutem 960°C 

Stopień zanieczyszczenia 3 

Minimalne wymagania dla styczników: 
Elektryczne 

Ilość biegunów 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg. 

Trwałość mechaniczna - ilość cykli 10 000 000 

Prąd znamionowy I 16, 25, 40, 63 A 

Kategoria użytkowa AC1, AC3 

 
Mechaniczne 
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Montaż na szynie standardowej 

TS 35 mm IEC/EN 60715 

Stopień ochrony IP20 

Zaciski z góry i z dołu windowe 

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1,5-35 mm2 

Moment dociskowy śrub zaciskowych maks. 4,5 Nm 

Temperatura pracy -25 do +60°C 

Klasa ogniowa V0, test z rozżarzonym z drutem 960°C 

Stopień zanieczyszczenia 3 

 
5Trasy kablowe 
Projektuje się trasy kablowe z korytek kablowych siatkowych, rozróżniamy trzy wielkości koryt: 
54/100, 54/150, 45/200. Koryta należy mocować i łączyć za pomocą dedykowanych uchwytów i 
mocowań ściennych i sufitowych o odpowiedniej nośności dedykowane danemu systemowi tras. 
Trasy kablowe winny być układane trasami zaprojektowanymi zgodnie z rzutami, należy unikać 
kolizji z instalacjami sanitarnymi. 
Każdorazowa zmiana trasy koryt kablowych musi zostać uzgodniona między branżowo i potwier-
dzona wpisem do dziennika budowy. 
9Instalacja gniazd odbiorczych dedykowanych 
W pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, instalację gniazd dedykowanych 230V wykonać 
przewodami - YDYżo 3x2,5mm2 w pętli tzn. ostatnie gniazdo należy przyłączyć pod szyny roz-
dzielnicy sekcyjnej tak jakby było one pierwsze w szeregu gniazd. Projektuje się zainstalowanie 
gniazd dedykowanych DATA warz z gniazdami teletechnicznymi w puszkach podłogowych. Za-
brania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosować 
osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w pomieszczeniach wilgotnych IP44. 
W pomieszczeniach technicznych, instalację należy wykonać jako natynkową w rurkach osłon-
nych.  
Gniazda zasilające należy montować w jednej ramce z gniazdami teletechnicznymi tworząc tzw. 
punkty elektryczno – logiczne (PEL). Każdy z takich punktów musi posiadać co najmniej 2 gniaz-
da typu 2p+Z, wykonane jako DATA uniemożliwiające podłączenie innych niż dedykowane urzą-
dzenia elektryczne. 
Gniazda wtyczkowe należy zróżnicować kolorystycznie np.: 
- gniazda obwodów nierezerwowanych, ogólnego przeznaczenia - kolor biały, 
- gniazda obwodów dla zasilania urządzeń komputerowych - kolor czerwony. 
10Instalacja gniazd odbiorczych ogólnego przeznaczenia 
W pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych, korytarzach instalację gniazd 230V wykonać 
przewodami - YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe układając przewody od gniazda do gniazda na 
wysokości 0,3 - 0,5m od poziomu podłogi. 
Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. 
W pomieszczeniach magazynowych, łazienkach, pom. technicznych gniazda montować na wyso-
kości 1,4m. 
W pomieszczeniach technicznych, instalację należy wykonać jako natynkową w rurkach osłon-
nych. 
 
 

Wszystkie urządzenia w.w. można zamienić na urządzenia o równoważnych parametrach 
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6 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i musi 
zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i 
robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekto-
wej i specyfikacjach technicznych.  
Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole 
będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
bót oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostaną przekazane do odbioru 
powinny być poddane badaniom i próbą określonym w normach. Próby i pomiary wykonywane w 
czasie budowy powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połą-
czeń. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. Na po-
szczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentów instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane 
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi do-
konać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, 
właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń. Czynności te powinny 
zostać odnotowane w dzienniku budowy. 
Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 

 Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

 Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 

Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać uruchomienia 
instalacji i pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją. 
Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 

– ciągłości połączeń obwodów, 
– rezystancji uziomu, 
– rezystancji izolacji, 
– skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpie-
niem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
Należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. Do pomiarów należy stosować luksomierz. W 
pomieszczeniach całą powierzchnię wnętrza należy podzielić na kwadraty i mierzyć natężenie 
oświetlenia w punktach pomiarowych, położonych w środku każdego kwadratu, na wysokości 
płaszczyzny roboczej. 

7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar przeprowadzony powinien być zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie 
wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość 
obiektu. Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowa-
niu. 

8 Odbiór robót budowlanych 

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące do-
kumenty: 

 Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, 

 Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 
projektowym, 

 Dziennik budowy i książkę obmiarów, 



 

Kwiecień 2014 
 

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT Str. -14- 

 
 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty 
związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 

 Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. 
Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowiązkowo w 
skład komisji wchodzą: 

 Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 

 Kierownik budowy (główny wykonawca robót), 

 Kierownik robót elektrycznych, 

 Przedstawiciele użytkownika obiektu. 

9 Rozliczenie robót 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10 Dokumenty odniesienia 

Jako normy obowiązujące należy traktować normy przywołane w rozporządzeniu MI w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne. 
- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia 
- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach. 
- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych. 
- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. Część 
1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona 
zapewnienia bezpieczeństwa. ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
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zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1) 
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych. 
- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 
- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-59: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Sekcja 559: Oprawy i 
instalacje oświetleniowe. 
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 
- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. 
- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. baseny pływackie i inne. 
- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierające 
ogrzewacze sauny. 
- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych. 
- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 
- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 
- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-715: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetleniowe o 
bardzo niskim napięciu. 
- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-740: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje 
obiektów, urządzeń rozrywkowych, i straganów na terenie wesołych miasteczek i cyrków. 
- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń 
przewodów. 
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- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów barwami albo 
alfanumerycznymi. 
- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 
- PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych. 
- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV. 
- PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
- PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 
- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń. 
- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
- PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne. 
- PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony 
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 
- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności 
publicznej. 
- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

Inne normy 
- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe 
i/lub wybuchowe. 
- PN-EN 50171:2002 Niezależne systemy zasilania. 
- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów 
manipulacyjnych. 
- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 
- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne. 
- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć. 
- - PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy 
na zewnątrz 

 


