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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wewnętrznych instalacji elektrycznych określonej w dokumentacji projektowej:
PRZEBUDOWY WEJŚCIA DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
SZPITALA POWIATOWEGO W MIELCU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 22
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych.
W zakres prac wchodzą:

Przebudowa oświetlenia podstawowego

Przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalację gniazd 230V

Instalacje siłowe

Instalacje zasilania urządzeń i aparatów

Instalacja połączeń wyrównawczych

Trasy układania przewodów i kabli

Urządzenia rozdzielcze
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami.
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości,
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa,
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta,
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana.
Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów.
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Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów.
Trasa kablowa – elementy korytek i drabinek kablowych do ułożenia kabli i przewodów.
Osprzęt - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli i
przewodów.
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem
a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub
obcych w celu wyrównania potencjału.
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
- przepusty kablowe i osłony krawędzi,
- kanały i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- systemy mocujące,
- puszki elektroinstalacyjne,
- końcówki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice,
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).
- Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania
energii elektrycznej.
- Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
- Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia,
ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna,
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra
i.t.p.
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
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Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania
zgodnie z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnęk,
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaż uchwytów do rur i przewodów,
- montaż rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek
o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków
pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod
napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń,
do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
Napięcie dotykowe - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy
przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na
ziemi, na którym znajdują się stopy.
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w
części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu
metalowym kabla.
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji
zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd
- zaprawianie bruzd
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaż konstrukcji mocujących
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
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- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być
chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę
przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych,
zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków
ochrony
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiada za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inżyniera 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 kolejność
ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu:
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach , a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inwestora , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
ST.
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.
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 na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z Zamawiającym projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W
czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi komunikacyjne, zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo innych użytkowników obiektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
1. Wykonawca na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności (związanej z realizacją
robót) powodującej powstawanie odpadów niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy o
odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) zobowiązany jest do opracowania
i uzgodnienia z Zamawiającym programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a
następnie przedłożenia go odnośnym władzom administracyjnym i uzyskanie zatwierdzenia
zgodnie z ustawą.
2. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a)
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na istniejącej części obiektu oraz uzyska od
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń zgodę na wykonywanie robót w
ramach wykonywania instalacji objętych zadaniem inwestycyjnym. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inżyniera 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 instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. 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.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inwestora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
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sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o
proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody
Inwestora.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na
życzenie Inwestora.
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentów pod warunkiem:
- spełniania tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.2. Osprzęt
Osprzęt przeznaczony do budowy powinien spełniać wymagania PN
O ile Dokumentacja Techniczna nie postanawia inaczej osprzęt powinien wykazywać się
wytrzymałością i szczelnością.
Części osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających
przewodność elektryczną zbliżoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć
zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub
innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od możliwości
powstawania korozji elektrolitycznej.
2.3. Przewody
W wewnętrznych instalacjach elektrycznych powinny być stosowane przewody z
materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na
wpływy atmosferyczne i chemiczne. W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy
stosować kable i przewody: − kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i
powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna,
niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401. −
przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z
żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez
dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
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pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. Przekrój żył powinien być
dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej. Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.
Przewody należy stosować typu YDY, YLY, STP i.t.p.
Przy wykonywaniu wewnętrznych linii zasilających należy stosować kable zgodne z
dokumentacją projektową.
W kablowych liniach zasilających należy stosować następujące typy kabli:
YKY, LgY, DY o napięciu znamionowym do 1 kV,
2.4. Oprawy oświetleniowe
Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm. Oprawy
oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy
oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem
elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i
przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody
ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być
dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj.
temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: - przedostaniem się
ciał stałych, pyłu i wilgoci - zapaleniem - uderzeniem. Oprawy powinny być wyposażone w
osprzęt dostosowany do źródła światła. Oprawy należy wyposażyć w źródła światła i
elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim
czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową. Oprawy oświetlenia awaryjnego
powinny być wyposażone w moduł zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas
pracy podtrzymania zasilania 1 godzinę, z systemem testowania. Część opraw oświetlenia
podstawowego wyposażone będzie w inwertery i baterie akumulatorów minimum 1h
świecenia i będą one spełniały rolę oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy te powinny być w
sposób widoczny oznakowane. Powinny spełniać wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.
Podświetlane znaki ewakuacyjne powinny być wyposażone w piktogramy.
2.5. Tablice i rozdzielnie.
Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic
powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice
powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów,
rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w
szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne
powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min IP40 dla
tablic. Tablice powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów od góry na
zaciski przyłączeniowe. Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób
wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach
umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat
elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.
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2.6. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu robót.
2.7. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
2.8. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.9. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych dla zagwarantowania
właściwej jakości robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących
maszyn i sprzętu:


- wiertarka elektryczna
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- wiertarka udarowa



- szlifierka kątowa



- bruzdownica

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i
wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć odpowiednie parametry techniczne i powinien być
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można stosować po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego. Sprzęt należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez
osoby niepowołane. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST, i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport materiałów i elementów
Wykonawca przystępujący do wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych
powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:


- samochód dostawczy,



- samochód skrzyniowy
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Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
5.2. Przystąpienie do robót
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót zawierający
uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych
pomieszczeniach.
5.3. Roboty instalacyjno-montażowe
5.3.1. Wymagania ogólne
Przewody należy układać na konstrukcjach wsporczych z drabinkami i korytkami oraz
pod tynkiem w rurkach winidurowych karbowanych giętkich i rurkach winidurowych
twardych. Przewody należy łączyć w puszkach instalacyjnych. Zależnie od funkcji, jaką
spełnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymałości, należy stosować konstrukcje
przystosowane do układanych korytek lub drabinek.
5.3.2. Montaż infrastruktury kablowej.
Dla prowadzenia kabli zasilających należy ułożyć metalowe drabinki i korytka
instalacyjne. Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z wykonawca robót
sanitarnych, wentylacyjnych. Użyte materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia i
aprobaty. Elementy mocujące infrastrukturę kablową muszą być sprawdzonym stosowanym
na rynku systemem. Trasy kablowe musza być tak wykonane, aby zapewnić minimum 25%
rezerwy miejsca dla ułożenia dodatkowych kabli. Montaż instalacji powinien być wykonany
przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów. Przed montażem
tras kablowych wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność
z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta umożliwiająca konserwację i rozbudowę.
Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i
uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt
instalacyjny, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki
lokalne i technologiczne. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany,
stropy i itp. powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami
ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów.
5.3.3. Rozdzielnice energetyczne.
Tablice należy zamontować w projektowanych wnękach w/g wytycznych producenta.
Rozdzielnice należy montować podtynkowo na ścianie. Kabel zasilający w energię
elektryczna i kable odejściowe z rozdzielnicy TG należy wprowadzić poprzez przepusty oraz
zamocować nad rozdzielnicą aby zapewnić bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy.
Dla rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi na budowie wykuć wnęki, zamontować
rozdzielnice i zapewnić możliwość łatwego wprowadzenia przewodów i kabli. W
rozdzielnicach obiektowych należy zapewnić minimum 25% rezerwy miejsca na ewentualną
rozbudowę. Wejście i wyjścia kabli z rozdzielnic należy wykonać poprzez listwy zaciskowe.
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5.3.4. Montaż kabli i przewodów.
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Połączenia między
przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki
sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposażenia
powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki
chłodzenia. Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej: na korytkach kablowych - podtynkowo - w listwach instalacyjnych. Instalacja elektryczna
powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie między
tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu.
5.3.5. Montaż instalacji oświetlenia.
Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz w
taki sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe. Typu opraw, wymagane
parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały podane w dokumentacji w celu
określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji inwestycji będą wymagały
akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego
wystroju wnętrz i porównywalnych parametrów technicznych. Instalację oświetlenia należy
wykonać przewodami YDYżo-750V jako podtynkową w rurkach. W pomieszczeniach
wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny. Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach
będzie realizowane poprzez miejscowe łączniki instalacyjne.
5.3.6. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego.
Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku
elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia
materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części
wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak,
aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi. Urządzenia odłączające powinny być
zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub
poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie,
wykrycie uszkodzenia lub naprawę. Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i
rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: - odpowiednią
przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczególnych części wyposażenia, - dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia,
przeglądu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny
być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla
prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć. Wszystkie elementy
wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów
roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych
warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach
zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ
prądu przetężeniowego. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były
zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na
które mogą być narażone. Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje
konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być
łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Aparaty,
wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji
Projektowej. Przewiduje się montaż tych urządzeń natynkowo i podtynkowo.
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5.3.7. Instalacja ekwipotencjalna.
W obiekcie przewidziano system połączeń wyrównawczych. Do systemu należy
przyłączyć wszystkie metalowe elementy „obce” i „dostępne”. Instalacja przepięciowa W
obiekcie przewiduje się dwustopniową ochronę przepięciowa, a dla urządzeń
teletechnicznych ewentualnie trzeci stopień ochrony (ujęty w tomie teletechnicznym).
Instalacja przeciwporażeniowa Poza ochroną podstawową ochrony przeciwporażeniowej
przewidziano wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w postaci szybkiego
wyłączenia za pomocą wyłączników kompaktowych, wyłączników instalacyjnych,
wyłączników różnicowo-prądowych, bezpieczników.
5.3.8. Odległość przewodów od pozostałych instalacji
Najmniejsze
dopuszczalne
odległości
pionowe
i
poziome
przewodów
elektroenergetycznych, będących pod napięciem, od innych instalacji w pomieszczeniach
winny wynosić zgodnie z PN.
5.3.9. Przewody
Przewody winny posiadać izolację 750V oraz odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczające i potwierdzające możliwość stosowania.
5.3.10. Instalacje połączeń wyrównawczych
Połączeniom wyrównawczym w instalacjach elektrycznych o napięciu niższym niż 1
kV podlegają:
 Tablice i rozdzielnie
 Oprawy oświetleniowe metalowe
 Bolce uziemiające gniazd wtyczkowych
 elementy we wszystkich instalacjach, metalowe części urządzeń znajdujące się w obrębie
robót objętych projektem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót
przy wykonaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu
wskazania Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z
dokumentacją projektową, ST, i PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.
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Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki
badań do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu
każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera
o założonej jakości.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów.
Na żądanie Inwestora, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość
nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić
Inwestorowi świadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń i osprzętu oraz
przeprowadzić kontrolę izolacji przewodów.
6.3.1. Kable i osprzęt kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów,
protokółów odbioru albo innych dokumentów.
6.3.2. Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać
przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy
uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na
obu końcach linii są oznaczone identycznie.
6.3.3. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 1,5
kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik
należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN próba
napięciowa izolacji
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie wewnętrzne linie zasilające. Dopuszcza się
niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu
znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub
wyprostowanym.
6.4. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w
czasie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki pomiarów
ochrony przeciwporażeniowej całości instalacji oraz izolacji przewodów i kabli.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.
Jednostką obmiarową robót jest:
-

dla rurek instalacyjnych – 1m

-

dla przewodów i kabli

–1m

-

dla osprzętu elektrycznego

– 1 szt

-

dla opraw oświetleniowych – 1 szt

-

aparaty i urządzenia instalacji - 1 szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
8.2. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji
elektrycznej np. zasilanie nagrzewnic.
8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi
przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi
urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBÓT
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- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla.
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń
- pomiary natężenia oświetlenia
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC
60364-6-61 i PN-E-04700.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC
41:2000

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

PN-IEC
42:1999

60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami
oddziaływania cieplnego.

PN-IEC
43:1999

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

PN-IEC
46:1999

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

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC
2000

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

PN-IEC
52:2002

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

PN-IEC
523:2001

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

PN-IEC
53:2000

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

PN-IEC
54:1999

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

PN-IEC
559:2003

60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-IEC
56:1999

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

PN-IEC

60364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
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61:2000

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC
701:1999

60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

PN-IEC
702:1999

60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
pływackie i inne.

PN-IEC
60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
702:1999/ Ap1:2002
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
pływackie i inne.
PN-IEC
704:1999

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

PN-IEC
705:1999

60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN
(U)

60664-1:2003 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach
niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN
(U)

60670-1:2005 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku
domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 60799:2004
PN-EN
(U)

60898-1:2003 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)
PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)
PN-EN
(U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody
pośredniczące.

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

61008-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku
domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia
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ogólne.
PN-EN
(U)

61009-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku
domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-E-04700:1998

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urządzenia
i
układy
elektryczne
w
obiektach
elektroenergetycznych.
Wytyczne
przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do
50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach
do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

9.2. Inne dokumenty
1.
Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90 r. Rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
2.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.

3.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca
2001 r.)
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