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1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych dla budowy budynku pływalni oraz łącznika z budynkiem istniejącej 

szkoły w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-szego Maja 59 w branży elektrycznej. 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń  

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego 

45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45317300-5  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dodatkową podstawę opracowania dokumentów prze-
targowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych. 

Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem wewnętrznych instalacji elektrycznych, urządzeń rozdzielczych i kablowych. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi poniżej. 
1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zacho-
dzących w toku wykonywania robót. 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.3. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyli-
czeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inwestora. 

1.4.4. Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Za-
mawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oce-
ną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 



EL - PRO  Tom 
Str.3 

 

1.4.7. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z pro-
wadzeniem budowy. 

1.4.8.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji pro-
jektowej. 

1.4.9. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i prze-
kroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wska-
zuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.11. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności tech-
nologicznej ich wykonania. 

1.4.12. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych.  

Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. 

1.1.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy kablowych reperów, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów po-
miarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-
dezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.1.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.1.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część umowy, 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 ko-
lejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją pro-
jektową 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. Ce-
chy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
normami i przepustami przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projek-
tową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy. 

1.1.4. Organizacja pracy na budowie 
 1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktual-
nych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace pro-
jektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. 
2.   Jednostką wykonawczą robót elektrycznych na budowie jest kierownik robót wystę-
pujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wyko-
nawcą, będącym organizatorem i gospodarzem na budowie.  
3. Wykonawca robot elektrycznych występując w charakterze podwykonawcy ma pra-
wo korzystać z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z 
generalnym wykonawcą i umową.  
4.    Wykonawca robót elektrycznych będzie miał zapewnione przez generalnego wyko-
nawcę:  
a) ogrodzenie placu budowy,  
b) odpowiednie  pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrębnione miejsca ma-

gazynowania materiałów, 
c) odpowiednie dojazdy na plac budowy, 
d)  zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parame-

trach, oświetlenie placu budowy i miejsc pracy, 
e) łączność telefoniczną na placu budowy z połączeniem z telefoniczną siecią krajo-

wą, 
f) do wglądu następujące dokumenty: 
-  zezwolenie właściwych władz na wykonywanie robót na danym terenie, 
- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z 

podziałem na obiekty, węzły i instalacje, 
- projekt organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót elektrycznych z 

pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami tech-
nicznymi znajdującymi się w obiekcie budowy,  

- uzgodnienia z właścicielami terenów, wymaganych do prowadzenia na nich kablowych 
robót elektrycznych, 

- inwentaryzację uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót elektrycznych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych należy sprawdzić, czy teren, 
na którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnić z 
generalnym wykonawcą sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania przez 
kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidłowego przygotowania te-
renu.  
Należy tu między innymi: 
- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, 

przewodów lub innych urządzeń — usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z 
organem, do którego kompetencji należy utrzymanie tych urządzeń lub nadzór nad nimi, 

- w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich usunię-
cia — zabezpieczenie przewodów w sposób umożliwiający właściwe i bezpieczne wy-
konywanie robót. 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na 
terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i 
usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymie-
nionych przedmiotów. 
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Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transporto-
wych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń 
dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny 
odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na wa-
runki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpo-
wiednich stanowisk pracy na budowie. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie prze-
pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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 wyni-
kających 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, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksyczny-

mi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.1.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez od-
powiednie przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazy-
nach 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 wywoła-
nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.1.7. 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 stęże-
niu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właści-
wych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

1.1.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących wła-
ścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiają-



EL - PRO  Tom 
Str.6 

 

cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabez-
pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wyko-
nawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumen-
tach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.1.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb terenu budowy i Wyko-
nawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inwestora. 

1.1.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa 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, socjal-
ne 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 umownej. 

1.1.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwier-
dzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie po-
winno być prowadzone w taki sposób, aby instalacja elektryczna lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wyko-
nawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia. 

1.1.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z ro-
botami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycz-
nych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne doku-
menty. 
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2. MATERIAŁY  

2.1 Elementy instalacji 

Podano w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robót do projektu Instalacje elek-
tryczne. Wszystkie powinny spełniać podane wymagania techniczne tzn. parametry 
techniczne obciążenia, napięcia, ochrony IP, parametry zwarciowe itd. 

2.2 Składowanie materiałów 

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrza-
nych i oświetlonych. 
Kształtowniki stalowe o większych przekrojach można składować na placu, w miejscach 
gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji. 
Rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych 
dla każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach.  
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszcze-
niach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –15 st.C i nie wyższej niż 25 st.c – w 
wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. 
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak 
wyżej lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. 
Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 
- kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się skła-
dowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, 
- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, 
a kręgi ułożone poziomo, 
- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 
Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamknię-
tych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. 
Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych po-
mieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powi-
nien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In-
westora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po ak-
ceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z za-
sadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport elementów instalacji elektrycznej 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w spo-
sób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacz-
nym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem -
pochylnią. 
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają 
kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. 
za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym — 
aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na ude-
rzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego 
z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków: 
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 
masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5oC, przy 
czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica ka-
bla, 
- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie bębnów z kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep, 
- bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na 
krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
po dnie skrzyni samochodu, kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko 
jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, 
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 
kablami, 
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wy-
konać przy pomocy dźwigu, 
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów 
kabli jest zabronione. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urzą-
dzeń dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały 
zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST cz. budowlanej. Przed przystąpie-
niem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiąza-
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niem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie ka-
nałów, szachtów i przepustów. 

5.2. Roboty instalacyjno-monta żowe 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z 
urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem 
do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych ( nośnych) dostar-
czanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w do-
kumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia. W przypadku mo-
cowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich 
konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy 
(śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się moco-
wać przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urzą-
dzeń. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych 
przewodami jednożyłowymi należy: 
- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jedne-
go obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze); 
- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury 
z materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 
Szafy i tablice rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z podłożem w 
toku prac budowlanych. Po ustawieniu, ramę dolną urządzenia przykręcić do tych kształ-
towników. 
W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłożu, w którym zostały wykonane 
zagłębienia pod kotwy, należy umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu 
otworach w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać śruby 
betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do 
oporu. 
W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych 
do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w 
miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia wy-
wiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na wła-
ściwym miejscu. 
W przypadku, gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy 
wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy sto-
sować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). Jeżeli otwory do śrub łą-
czących są owalne; przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubo-
we mocujące szyny zbiorcze na izolatorach. 
Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub 
kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. 
Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. 
Przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i 
bezpieczny. 
Po ustawieniu urządzenia należy: 
- w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze, 
- zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddziel-

nych opakowaniach, 
- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu.  
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. 
Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 
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Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projek-
towych określających numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce 
montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochron-
ne należy wykonać w czasie montażu. 
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zakres kontroli 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac bę-
dą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych 
robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 
rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 
wewnętrzne linie zasilające wlz, 
wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia, 
układy zasilania obwodów pomocniczych, 
układy sygnalizacji i sterowania, 
dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 
pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu od strony zasilania) 
Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona między ba-
daną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być 
mniejsza od 0,5 MΏ dla instalacji 230 V i 1,0 MΏ dla instalacji 400 V; 
pomiar rezystancji izolacji odbiorników.  
Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być mniejsza od 1 MΏ. 
Pomiar kabli zasilających, 
Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażo-
wymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 
punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 
w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków; 
silniki obracają się we właściwym kierunku.  

 
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

6.2 Próby odbiorcze 

W momencie gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyre-
gulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwesto-
ra, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni 
przy czynnościach odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdze-
nia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych 
usterek. 
Wówczas gdy ww. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wyko-
nawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji 
do odbioru końcowego.  
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 
- instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 
- dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
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- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych 
 urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. 
Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i prze-
prowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego 
funkcjonowania obiektu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z doku-
mentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym koszto-
rysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszyst-
kich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą za-
akceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wy-
konawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sta-
nie, w całym okresie trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mo-
gą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektor Nadzorem. 
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej budynku są: 
- kpl. rozdzielnic, 
- szt. urządzeń, 
- nr kabli i przewodów.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą, ST i wyma-
ganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
 
Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem 
 Inwestora, wykonawców, odpowiednich służb technicznych, ppoż. i bhp oraz przedsta-
wicieli instytucji finansujących. 
Komisja odbioru powinna: 
- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować 
ją, 
- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia 
jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 
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- sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodno-
ści danych z przedstawionymi dokumentami, 
- ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji, 
- sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. 
Z chwilą przejęcia instalacji przez Użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wyko-
nawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel 
do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w 
zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, 
bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaże także wszelkie potrzeb-
ne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej insta-
lacji. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Prace elektryczne objęte niniejszą specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczał-
towym bądź ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu wykonywanych prac. 
Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawar-
tymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą. 

10. PRZEPISY I NORMY 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i 
normami oraz regułami sztuki budowlanej. 
Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi 
wytycznymi IEC. 
Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed 
wpływem obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 

 
Normy 
  
IEC- 62271-1 Wymagania ogólne. 

 
IEC- 62271-200 Rozdzielnice w obudowie metalowej. 

 
IEC- 62271-304 Trudne warunki klimatyczne. 

 
IEC- 62271-100 Wyłączniki . 

 
IEC- 60265-1 Łączniki. 

 
IEC- 62271-102 Odłączniki i uziemniki. 

 
IEC- 62271-102 Uziemienia poprzez komorę próżniową . 

 
IEC- 60529 Stopnie ochrony. 

 
IEC- 60044-1 Przekładniki prądowe . 

 
EN- 62271-200 Klasyfikacja rozdzielnic. 

 
EN- 50181-1 Przyłącza kablowe stożkowe. 

 
PN- EN- 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

 



EL - PRO  Tom 
Str.13 

 

PN- 84/E- 02033 Oświetlenie wnętrz  światłem elektrycznym 
 

PN-EN 1838:2002(U) Oświetlenie awaryjne 
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-

towanie i budowa. 
 

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 
 

PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 

PN-HD 384.6.61S2:2006 (U)  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 6-
61: Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. Electrical installa-
tions of buildings. Part 6-61: Verification. Initial veryfication. 
 

PN-HD 60364-5-51:2006 (U)  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia. Postanowienia ogólne. 
 

PN-HD 60364-5-559:2006 (U)  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-
55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wypo-
sażenie. Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. Electricity installations of buildings. Part 5-
55: Selection and erection of electrical equipment. Rother 
equipment. Clause 559: Luminaires and lighting installa-
tions. 
 

PN-HD 60364-7-703:2006 (U)  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-
703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokali-
zacji. Pokoje i kabiny wyposażone w ogrzewacze do sauny. 
Electrical installations of buildings. Part 7-703: Require-
ments for special installations or locations. Rooms and cab-
ins containing sauna heaters.  

PN-HD 60364-7-712:2006 (U)  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-
712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokali-
zacji. Słoneczne fotowoltaiczne (PV) systemy zasilania. 
Electrical installations of buildings. Part 7-712: Require-
ments for special installations or locations. Solar photovolta-
ic (PV) power supply systems. 

PN-HD 60364-7-715:2006 (U)  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-
715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokali-
zacji. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu. 
Electrical installations of buildings. Part 7-715: Require-
ments for special installations or locations. Extra-low-voltage 
lighting installations. 

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Ze-
stawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
(zmiana A1). 
 

PN-EN 60439-2:2004/1:2006 
(U)  

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wy-
magania dotyczące przewodów szynowych. Low-voltage 
switchgear and controlgear assemblies. Part 2: Particular 
requirements for busbar funking systems (busways).  

PN-EN 60079- Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wy-
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1:2004/AC:2006  buchem. Część 1: Osłony ognioszczelne „d”. Electrical ap-
paratus for explosive gas atmpspheres. Part 1: Flameproof 
enclosures „d”. 

PN-EN 60079-
25:2005/AC:2006 (U) 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wy-
buchem. Część 25: Systemy iskrobezpieczne. Electrical 
apparatus for explosive atmospheres. Electrical resistance 
trace heating. Part 25: Intrinsically safe systems. 

PN-EN 62086-1:2006 (U)  Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wy-
buchem. Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżko-
we. Część 1: Wymagania ogólne i badania. Electrical appa-
ratus for explosive atmospheres. Electrical resistance trace 
heating. Part 1: General and testing requirements. 

PN-EN 62086-2:2006 (U)  Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wy-
buchem. Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżko-
we. Część 2: Wytyczne dotyczące projektowania, instalo-
wania i obsługi. Electrical apparatus for explosive atmos-
pheres. Electrical resistance trace heating. Part 2: Applica-
tion guide for design, installation and maintenance. 

PN-EN 60947-1:2005 (U)  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 
1: Postanowienia ogólne. Low-voltage switchgear and con-
trolgear. Part 1: General rules oraz PN-EN 60947-1:2002, 
PN-EN 60947-2002/A2:2004.  

PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia. Postanowienia ogólne. 

PN-HD 60364-7-717:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-
717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokali-
zacji. Zespoły ruchome lub przewoźne. 

PN-91/E-05010 
 

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 

PN-E-05033: 1994 
 

Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 

PN-EN 50310 : 2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
 

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogólne.  
 

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Zarządzanie ryzykiem.  
 

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
ochrona życia.  
 

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Urządzenia elektryczne i elektronicz-
ne w obiektach.  
 

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
 

WP-01-2006 Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego. Oprac. 
SITP. 
 

 
10.2 Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V-
Instalacje elektryczne 
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• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
• Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 
• Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tj. Dz. U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003 r. z póź-

niejszymi zmianami) 
• Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, Poz. 
1118 z późniejszymi zmianami) 


