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1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST.   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji elektrycznej wewnętrznej remontowanej sali gimnastycznej wraz  

z zapleczem wymienionych w punkcie 1.3   

1.2.   Zakres stosowania ST.   

  Specyfikacja techniczne jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu  i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Niniejsza ST jest elementem Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.   

1.3.   Zakres robót objętych ST.   

  Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej remontowanej sali 

gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie, 97-512 

Kodrąb, ul. Leśna 2 działka nr ewid. 404/1 oraz 405/1 obręb Kodrąb 

Czynności objęte niniejszą ST:   

 Instalacje elektryczne:    

a) Wewnętrzna linia zasilająca 

b) Instalacja gniazd wtykowych ogólnych 

c) Osprzęt instalacyjny gniazd ogólnych 

d) Instalacja oświetlenia ogólnego 

e) Oprawy oświetleniowe 

f) Rozdzielnia główna RG z zabezpieczeniami obwodowymi i astronomicznym 

zegarem sterowania oświetleniem terenu 

g) Rozdzielnia RGS oświetlenia sali gimnastycznej i sterowania instalacją nawiewu 

podłogi sportowej oraz wywietrzaków dachowych 

1.4.   Organizacja robót i zabezpieczenie interesów osób trzecich.   

  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych.   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wykonywania 

robót wykończeniowych. Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
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terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.   

1.4.1. Warunki bezpieczeństwa 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 

niespełniających 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. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w 

pomieszczeniach magazynowych oraz  w maszynach i pojazdach. 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 robót albo przez personel wykonawcy.   

1.5.   Określenie zakresu robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   

  Wybrane kody kategorii robót:   

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  

 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

1.6.    Ogólne wymagania dotyczące robót.   

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z 

Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora  nadzoru.   

  Analogicznie jak dla ST ogólnobudowlanej obowiązują sformułowania :   

 przekazanie terenu budowy   

 zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST   

 zabezpieczenie terenu budowy   

 ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   

 ochrona przeciwpożarowa   

 ochrona własności publicznej i prywatnej   
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 określenia podstawowe: Inspektor nadzoru, Kierownik budowy, Rejestr 

obmiarów,  Materiały, Polecenie inspektora nadzoru, Projektant, Ślepy kosztorys   

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne.   

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymogami Dokumentacji 

Projektowej i ST.  Wykonawca powinien powiadomić Inspektora  nadzoru  o proponowanych 

źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.  W przypadku nie 

zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 

akceptacji Inspektora  nadzoru materiał  z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora  nadzoru.   

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 za 

wykonana prace.  

2.2.    Przechowywanie i składowanie materiałów.   

  Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

zabudowane ,były zabezpieczone przed zniszczeniem ,zachowały swoja jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.   

2.3.   Odbiór materiałów na budowie.   

 Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.   

Dostarczone  na plac budowy materiały należy sprawdzić  pod względem kompletności  

i zgodności z danymi producenta.    

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości  materiałów, należy 

przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru lub 

wymienić na materiał wolny od wad.   

3.   SPRZĘT.  

 Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą 

realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje. 

 Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót.  

 Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się 

możliwością korzystania miedzy innymi ze sprzętu gwarantującego właściwą jakość 

robót: elektronarzędzia,  obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka. 
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4.  TRANSPORT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu:  

 samochodu skrzyniowego,  

 samochodu dostawczego,  

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych elementów.  

5.  WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Instalacje wykonane pod tynkiem.  

5.1.1. Trasowanie 

 Przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz 

bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami.  

 Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych.  

 Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz 

instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, 

grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi 

instalacjami.  

 Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

 Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych 

instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania 

wsporników i odległości między punktami podparcia.  

5.1.2. Mocowanie puszek.  

 Puszki należy osadzić (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały. Należy wykonać 

ślepe otwory w cegle, a następnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzić 

puszki. 

 Puszki po ich zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi 

5.1.3.  Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów.  

 Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem 

rodzaju i grubości tynku.  

 Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 

 Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie.  

 Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
     

7 

 Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w 

puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.  

 Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki 

zabezpieczyć przed zatynkowaniem.  

5.1.4. Przejścia przez ściany i stropy.  

 Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy 

muszą być chronione przed uszkodzeniami.  

 Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur 

z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju.  

 Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być 

chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można 

stosować rury z tworzyw sztucznych.  

5.1.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów.  

 Przygotowanie końcówek żył i łączenie przewodów i kabli należy wykonać 

zgodnie z punktem 5.3.2 

5.2. Układanie przewodów. 

5.2.1. Trasowanie 

 Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.1.1 

5.2.2. Montaż uchwytów.  

 Na przygotowanej trasie należy mocować uchwyty przewidziane do ułożenia na 

nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te 

powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz 

sam rodzaj instalacji). Odległość między uchwytami nie może być większa niż 

0,5m .  

5.2.3. Układanie przewodów.  

 Na zainstalowanych uchwytach należy układać przewody kabelkowe wielożyłowe 

typu YDY. Zaleca się aby odległość między miejscami zamocowania lub 

zawieszenia nie przekroczyła 0,4m przy zawieszeniu poziomym lub pochyłym 

pod kątem 30º dla w/w przewodów.  

  Rozstawienie punktów zamocowań powinno być takie, aby odległości między 

nimi ze względów estetycznych były jednakowe, a mocowania znajdowały się w 

pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby 

zwisy przewodów między zamocowaniami nie były widoczne.  

 Łączenie przewodów i kabli, podejścia i przyłączenia odbiorników należy 

wykonać zgodnie z punktem 5.3.2 

5.3. Montaż opraw oświetleniowych.  

5.3.1. Montaż osprzętu.  
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 Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na 

następujące parametry: 

   - natężenie oświetlenia, 

   - równomierność oświetlenia,  

   - stopień zabezpieczenia przed olśnieniem.  

  Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw  

  Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć wyłącznikiem 

nadprądowym B 10A lub 16A. 

  Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez:  

   - wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,  

- wkręcenie w kołek rozporowy,  

- wbetonowanie,  

- zamocowanie w konstrukcji sufitu. 

 Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z 

przewodami wypustów. 

 Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy 

przelotowych.  

5.3.2. Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych 

przewodów oraz przyłączenie do opraw  

 Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i 

podkładek metalowych przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone 

i wygładzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte 

powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami 

chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie styków należy 

zabezpieczyć przed korozją.  

 W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym.  

 Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  

 Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie.  

 Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód 

ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne.  

 Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na 

naciągi i dodatkowe naprężenia. 

 Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować 

uszkodzeń mechanicznych.  

 Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do 

jakich zacisk jest przystosowany.  
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 Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie wymagające obróbki; po 

zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych zacisków 

zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujących uszkodzenia struktury 

zakończenia żyły, z końcówką.  

 W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z 

szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem.  

  W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy należy 

łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny z gwintem (oprawką).  

 Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie 

metalową warstwą antykorozyjną.  

5.3.3. Podejścia do opraw  

 Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych i w estetyczny sposób.  

 Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry 

(oprawy oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach 

podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach w 

rurach ochronnych.  

5.4.  Montaż tablic rozdzielczych.  

5.4.1. Montaż aparatury modułowej w rozdzielniach  

 Załączone w projekcie rysunki schematów ideowych zasilania są w stopniu 

wystarczającym dopełnieniem niniejszej specyfikacji. 

 Rozdzielnie należy wyposażać zgodnie z projektem oraz instrukcją montażową 

producenta obudowy 

 Przed montażem aparatury należy w obudowie powiercić niezbędne otwory a po 

wierceniu dokładnie wyczyścić i zabezpieczyć krawędzie.  

 Aparaty mocować zgodnie z instrukcją producenta. 

 Połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy muszą być wykonane z użyciem szyn, 

grzebieniowych oraz fabrycznych mostków łączeniowych. 

 Na aparatach wykonać opisy adresowe i załączyć schemat rozdzielnicy. 

5.4.2. Wymagania dodatkowe dotyczące robót:  

 Przy wszystkich rozdzielnicach, złączach i tablicach rozdzielczych musi być 

umieszczony ich schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw 

aparatów i prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych.  

 Schematy winny być zabezpieczone przed kurzem i wilgocią (np. przez 

laminowanie). 

5.5. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków 

podstawowych i dodatkowych.  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
     

10 

 Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do których przyłączony 

jest przewód ochronny PE.  

 Zastosowane oprawy oświetleniowe są o I lub II klasie ochronności  

i doprowadzono do wszystkich wypustów oświetleniowych przewodu ochronnego 

PE 

5.6. Badania i pomiary. 

5.6.1. Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów  

 Badania i pomiary instalacji oświetleniowej  

 Sprawdzenie ciągłości żył przewodów  

 Sprawdzenie poprawności połączeń  

 Pomiar rezystancji izolacji przewodów  

 Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych  

5.6.2. Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów  

 Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być 

sporządzone protokoły.  

 Badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba  

 Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badan i pomiarów musza posiadać 

aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.  

 Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w protokole  

z badań i pomiarów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT.  

6.1. Zasady wykonywania kontroli robót.   

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. 

Instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 

także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące 

ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których mogą stać się przyczyną. 

Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z 

uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby 

wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami 

do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność. 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 

  zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń 

z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 

  prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

  poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych 

odległości od innych instalacji i urządzeń, 
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  poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

  prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, 

  w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 

zainstalowania,  

 prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,  

 prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych 

informacji, 

  prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno 

neutralnych,  

 prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

warunków środowiskowych w jakich pracują),  

 spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru 

wprowadzonych do dokumentacji technicznej  

Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych 

informacji, o których jest mowa wyżej określone są w następujących normach:  

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  

 PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  

 PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  

 PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  

6.2. Oględziny instalacji elektrycznych.  

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 

instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki 

zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich 

normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z 

wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie 

z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 

bezpieczeństwa.  

 Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości:  

 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  

 ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi,  

 doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia  

 doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  

 umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,  

 doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  

 oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 

  umieszczenia schematów,  
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 tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., połączeń przewodów.  

Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także 

wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych 

sprawdzeń, podane są poniżej.  

6.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 

bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do 

zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym.  

Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniaj 

przede wszystkim:  

  wymagania ogólne podane w normie PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym  

  wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przeciwporażeniowa.  

W normach tych określone są środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim poprzez: 

 izolowanie części czynnych,  

 zastosowanie uradzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie 

zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim;  

dotykiem pośrednim przez zastosowanie:  

 samoczynnego wyłączenia zasilania  

 urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej,  

 nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych,  

 oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.  

6.4. Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi.  

Należy ustalić, czy:  

 instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 

materiałów lub podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane,  

 urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,  
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 dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,  

Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań normy: 

  PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego  

6.5. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór  

i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych.  

6.5.1. Prawidłowość odbioru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie 

do warunków pracy urządzeń: 

  zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym,  

 zabezpieczających przed prądem zwarciowym,  

 różnicowoprądowych,  

 zabezpieczających przed przepięciami,  

a  także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we 

właściwych miejscach instalacji elektrycznej: 

 prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 

(selektywność) działania,  

 czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem 

elektrycznym i zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie 

są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia.  

Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i 

sygnalizacyjnych, których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań 

norm:  

 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

  PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne  

 PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

 PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem 

przetężeniowym.  

6.5.2. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych  

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz 

ochronno - neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich 

przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory: 
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zielono-żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczania przewodów fazowych. 

Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm:  

 PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne –  

 PN-EN 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 

barwami lub cyframi.  

6.5.3. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 

oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.  

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:  

 umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne 

znajdują się we właściwym miejscu,  

 obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający 

ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach 

informacyjnych,  

 tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i 

sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala 

na identyfikacje,  

 umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym 

zakresie pozwalają one na identyfikacje instalacji, obwodów lub urządzeń.  

Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm:  

 PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne,  

 PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,  

 PN-EN 60617-6:2002 Symbole graficzne stosowane w schematach -- 

Wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej,  

 PN-EN 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 

barwami lub cyframi,  

 PN-EN ISO 7010:2012 Znaki bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwpożarowa,  

6.5.4. Połączenie przewodów  

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a wiec to, czy są wykonane w sposób 

zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na 

połączenia nie jest wywierany przez izolacje, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia 

spowodowane przez podłączone przewody.  

Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach:  

 PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o 

przekrojach do 16mm2  
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W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w 

instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. 

Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badan jest 

niedopuszczalne. 

6.6. Pomiar natężenia oświetlenia.  

 Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy 

przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy 

wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek 

obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy 

przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, 

śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o 

zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali 

na danym zakresie.  

 Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza 

wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać 

urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.  

6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST 

zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone.  

 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT.  

Obmiar robót będzie określał faktyczny stan wykonanych robót zgodnie   z dokumentacją 

projektową i ST.   

Obmiar robót dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe 

ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.    

Jednostki obmiarowe należy przyjmować:    

( mb )    dla instalacji elektrycznych,  

( szt. )    dla osprzętu i opraw oświetleniowych .  

8.   ODBIÓR ROBÓT.   

Odbiór robót branżowych jest elementem odbioru całości robót budowlanych  (obowiązują 

zasady jak dla odbioru robót ogólnobudowlanych). Przy przekazywaniu instalacji elektrycznych 

do eksploatacji Wykonawca powinien przedłożyć:   

 aktualną dokumentację powykonawczą,  
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 protokoły z pomiarów i prób,  

 protokoły odbioru robót zanikających,  

 instrukcje eksploatacyjne,  

 gwarancje urządzeń,  

 deklaracje zgodności lub atesty zabudowanych materiałów,  

 dziennik budowy,  

 oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót.  

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysowej.  Płatność  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych 

materiałów  i wykonanych robót.   

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmują:   

 robociznę bezpośrednia wraz z kosztami pośrednimi,  

 wartość materiałów,   

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami pośrednimi,  

Do cen jednostkowych kosztorysu nie należy wliczać podatku VAT. Podatki doliczane są 

do faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Instalacje elektryczne. Wydawnictwo "Arkady" 1990 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z 

późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  

 PN-HD 60364-1:2010 wersja polska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - 

Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  

 PN-HD 60364-4-41:2010 wersja polska - Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

--Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa --Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym  

 PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja polska Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

skutkami oddziaływania cieplnego  
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 PN-HD 60364-4-43:2010 - wersja angielska - Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

prądem przetężeniowym  

 PN-HD 60364-4-41:2007 - wersja angielska - Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie 

izolacyjne i łączenie  

 PN-HD 60364-4-41:2007 - wersja angielska - Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie 

środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Postanowienia ogólne -- 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  

 PN-HD 60364-4-443:2006 - wersja angielska - Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

przepięciami -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  

 PN-HD 60364-4-444:2010 - wersja angielska - 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- 473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym,  

 PN-HD 60364-5-51:2006 - wersja angielska - Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia 

ogólne,  

 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-HD 60364-5-54:2007 - wersja angielska - Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i 

przewody ochronne,  

 PN-HD 60364-5-56:2010 - wersja angielska - Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje 

bezpieczeństwa,  

 PN-HD 60364-7-701:2007 - wersja angielska - Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy  
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 PN-EN 60529:2002 - wersja angielska - Stopnie ochrony zapewniane przez 

obudowy (Kod IP),  

 PN-E-05125:1976 - wersja polska - Elektroenergetyczne linie kablowe -- Przepisy 

budowy 

10.2.  Inne dokumenty.  

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE, wyd. 1980r.  

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – 

montażowych i rozbiórkowych z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 2003,  nr 47, poz. 401)  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – 

Część V. Instalacje elektryczne, 1973r.  

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 

zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.) 

uchylona podstawa prawna i teraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane. 

 Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, Nr 240, ITB 

1982r.  


