
WROCŁAW   

06.2014 
PROJEKT BUDOWLANY 

Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku U rzędu Miasta i Gminy w K ątach Wrocławskich 

strona 1  

 
Wydanie 1 

 

 
1

EGZEMPLARZ NR  
1.0. Strona tytułowa  

OPRACOWANIE PROJEKTOWE  
 

Rodzaj opracowania:   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
Tytuł opracowania:  Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku U rzędu              

Miasta i Gminy w K ątach Wrocławskich  
 
Nazwa obiektu: Ratusz 
 
Adres obiektu: Rynek 1 
 55-080 Kąty Wrocławskie 
  

Inwestor:    Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroc ławskie 
 
 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 199 4r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 200 3 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) O ŚWIADCZAM, że projekt budowlany został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej 

 
 
inst. elektryczne projektował: 
Magdalena Kozłowska-Ogłaza 
 
 

 
Nr upr. 158/DO Ś/10 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CZERWIEC  2014 



WROCŁAW   

06.2014 
PROJEKT BUDOWLANY 

Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku U rzędu Miasta i Gminy w K ątach Wrocławskich 

strona 2  

 
Wydanie 1 

 

 
2

   

 
 
 

Nazwa i kod CPV: 
 
45310000 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

oświetleniowych 
45317000 Inne  instalacje elektryczne 
42961100 System kontroli dostępu 
45314310 Instalowanie okablowania komputerowego 
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Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych 

1. Przedmiot i zakres stosowania 

1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z układaniem i montażem instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, 
montaż osprzętu i opraw) w budynku Urzędu Miejskiego w Kątach Wrocławskich. 

 

1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych z pracami elektrycznymi przy budowie urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach 
kubaturowych. 

 

1.3. Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

– układaniem kabli i przewodów elektrycznych,  
– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów 
budownictwa inżynieryjnego.  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 

murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 
– ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), 

ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 

przewodów, 
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

montowany element instalacji elektrycznej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-

nanie następujących instalacji elektrycznych w budynku: 
a) instalacji elektrycznej oświetleniowe; 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV)  

Kategorie Opis 

45311000-0 
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 
opraw elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

42961100-1 System kontroli dostępu 

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach. 
Kable i przewody  – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych oraz danych komputerowych w wybrane miejsce.  
Osprz ęt 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: 
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– przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
– drabinki instalacyjne, 
– koryta i korytka instalacyjne, 
– kanały i listwy instalacyjne, 
– rury instalacyjne, 
– kanały podłogowe, 
– 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.). 
– zapas kabla światłowodowego 

Odbiorniki energii elektrycznej  – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronno ści  – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego 
cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Stopie ń 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. 
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 podło ża – 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 tu zalicza się następujące grupy czynności: 

– wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
– kucie kucie bruzd i wnęk, 
– osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
– montażu montaż uchwytów do rur i przewodów, 
– montaż montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów, 
– montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
– oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

Przepust kablowy  - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Dodatkowa ochrona przeciwpora żeniowa  - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych; 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
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. 

 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.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 Inwestora). 
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Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 

1.6. Przewody i kable 
Do wykonania instalacji należy zastosować przewody i kable w izolacji polwinitowej z żyłami miedzianymi o 

przekroju i ilości żył zgodnym z dokumentacją techniczną. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych 0,6/1. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, 

w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także 
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od 
wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić od 1,5 do 240 mm², przy czym zasilanie 
energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 35 mm². 

Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże 
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby 
odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych 
zamontowanych liniowo. 

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium pokryte 
niklem i ocynowane). Szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony 
IP lub bez obudowy. 

Dla instalacji strukturalnych należy zastosować okablowanie miedziane kat. 6 oraz kable światłwodowe 
OM3 

 

1.7. Osprz ęt instalacyjny do przewodów i kabli 

PPrrzzeeppuussttyy  kkaabblloowwee  ii  oossłłoonnyy  kkrraawwęęddzzii  

 W przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla 
ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty 
ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon 
(rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Dla instslacji strukturalnej stosować osprzęt kat. 6 
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1.8. Systemy mocuj ące przewody, kable, instalacje wi ązkowe i osprz ęt 

UUcchhwwyyttyy  ddoo  mmooccoowwaanniiaa  kkaabbllii  ii  pprrzzeewwooddóóww  oorraazz  rruurr  iinnssttaallaaccyyjjnnyycchh  

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z 
metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne – 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

PPuusszzkkii  eelleekkttrrooiinnssttaallaaccyyjjnnee  

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z 
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, 
jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 
instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – 
wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do 
ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 
mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do 
mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 

KKoońńccóówwkkii  kkaabblloowwee,,  zzaacciisskkii,,  kkoonneekkttoorryy  

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 
aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie 
ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez 
konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za 
pomocą osłon izolacyjnych. 

OOsspprrzzęętt  iinnnnyy  

Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

 
1.9. Sprzęt instalacyjny 

ŁŁąącczznniikkii  

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą 
wkrętów lub „pazurków”. 

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 

• Podstawowe dane techniczne: 
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
– prąd znamionowy: do 10 A, 
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
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1.10. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do robót monta żowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

1.11.  Warunki przechowywania materiałów do monta żu instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i 
wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
 Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

 

2. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w opracowaniu (Wymagania ogólne). 

 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w 
terminie przewidzianym umową. 

 

2.2. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
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 i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

2.3. Transport materiałów i elementów 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie 

uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą 
dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla kr ążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania wyżej wymienionych prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 
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- samochodu dostawczego, 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 

22..44..  TTrraannssppoorrtt   pprrzzeewwooddóóww  ii   kkaabbll ii   
Kable winny być transportowane nawinięte na bębny kablowe na specjalnej przyczepie do 

przewożenia kabli. Dopuszcza się transportowanie bębnów kablowych na samochodzie skrzyniowym 
ustawionych pionowo na krawędziach tarcz. Bębny winny być w sposób pewny zabezpieczone przed 
przetaczaniem się. Załadunek i wyładunek kabli winien być prowadzony żurawiem samochodowym o 
odpowiednim udźwigu. 

 

3. Wykonanie robót 

Zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną należy wykonać wewnętrzne instalacje elektryczne w Urzędu 
Miejskiego w Kątach Wrocławskich. 

- oświetlenia pomieszczeń 
 

3.1. Monta ż przewodów instalacji elektrycznych i teletechniczn ych 
Zakres robót obejmuje:  

– przemieszczenie w strefie montażowej, 
– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i 

stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych 
otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 
otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z 
zabetonowaniem, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów, 
– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie 

ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 
średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

–   w przypadku układania kabli światłowodowych przestrzegać zalecenia producenta odnośnie promienia 
gięcia, 

–   instalacje struklturalną wykonać w oparciu o system R&M Freenet 
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur, 
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 
instalacyjnych, 

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
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3.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych i teletevhnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 
Wskazane jest, aby trasy przebiegały w liniach poziomych i pionowych, oraz zachowane były zachowane 
unormowane odległości pomiędzy instalacjami elektrycznymi, a teletechnicznymi.  

 

3.3. Monta ż uchwytów i konstrukcji wsporczych 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 

rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 
i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

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

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

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

 

3.5. Monta ż sprz ętu instalacyjnego, urz ądzeńi odbiorników energii. 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 

zabrudzeń. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za 
pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy 
zielonej i żółtej. 

Ttrasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

 

3.6. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie 
zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 
danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed 
korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać 
prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
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3.7. Przył ączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika 
i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

 

3.8. Próby monta żowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji 
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
– pomiary impedancji pętli zwarciowych 
– pomiary rezystancji uziemień. 

 

4. Kontrola jako ści robót elektrycznych 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w opracowaniu (wymagania ogólne). 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

 
4.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót dla zakresu prac 
określonego w punkcie 1.3. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie In żyniera o zako ńczeniu ka żdej roboty zanikaj ącej, któr ą może 
kontynuowa ć dopiero po stwierdzeniu przez In żyniera i ewentualnie przedstawiciela wła ściciela sieci 
lub urz ądzeń (przy przebudowie linii kablowych, o świetlenia kraw ędziowego). 

 

4.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 

jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. 

W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania. 

 

4.3. Badania w czasie wykonywania robót 

PPrrzzeewwooddyy  ii  oosspprrzzęętt  iinnssttaallaaccyyjjnnyy  

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub 
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dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych 
dokumentów. 

SSpprraawwddzzeenniiee  cciiąąggłłoośśccii  żżyyłł  

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. 

PPoommiiaarr  rreezzyyssttaannccjjii  iizzoollaaccjjii  

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu 
po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości.  

 

PPrróóbbaa  nnaappiięęcciioowwaa  iizzoollaaccjjii  

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby 
napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy 
wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 

W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć 
oddzielnie dla każdej żyły. 

 

4.4. Badania po wykonaniu robót 

WWyymmaaggaanniiaa  ooggóóllnnee  

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy komisji przedłożyć protokoły z badań. Stąd też każda 
instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także 
niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i 
mienia przed zagrożeniami, których może staś 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, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub 
zainstalowanego wyposażenia. 

OOggllęęddzziinnyy  iinnssttaallaaccjjii  eelleekkttrryycczznnyycchh  

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin 
jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenie, 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. 

1/ ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

2/ ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 

3/ doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru  
i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

4/ umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

5/ doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

6/ oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 

7/ umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz  
oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

8/ połączeń przewodów. 
 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
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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. 

W przypadku zastosowania barier ochronnych lub umieszczenia urządzeń poza zasięgiem ręki,  należy 
zmierzyć wielkość odstępstw. 

W normach tych określone są środki ochrony przed: 

- dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim - przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia 
zarówno dla obwodów z uziemieniem PELV, jak i bez uziemień SELV; 

- dotykiem bezpośrednim – poprzez: 
- izolowanie części czynnych, 
- ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (osłony), 
- bariery (przeszkody), 
- umieszczenie urządzeń elektrycznych poza zasięgiem ręki, 
- zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie 

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

- dodatkiem pośrednim – przez zastosowanie: 
- samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz 

dodatkowych  (miejscowych), 
- urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 
- izolowania stanowiska, 
- nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, miejscowych, 
- separacji elektrycznej. 

 

Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 
Należy ustalić, czy: 

a/ instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 

b/ urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone 
przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

c/ urządzenie zawierające ciecze palne (np. transformatory lub styczniki olejowe) są odpowiednio 
zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 

d/ dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

e/ urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane normami 
zabezpieczenia przed przegrzaniem, 

f/ urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają 
wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 

 
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór  

i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 
 

W tym przypadku należy sprawdzić: 

a/ prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do warunków pracy 
urządzeń: 

- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 

- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 

- różnicowoprądowym, 

- zabezpieczających przed zanikiem napięcia, 

- do odłączania izolacyjnego, 

a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we 
właściwych miejscach instalacji elektrycznej, 

b/ prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 

c/ prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu 



WROCŁAW   

06.2014 
PROJEKT BUDOWLANY 

Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku U rzędu Miasta i Gminy w K ątach Wrocławskich 

strona 15  

 
Wydanie 1 

 

 
15

izolacji i innych, jeśli takie przewidziano w projekcie, 

d/ prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość (selektywność) 
działania, 

e/ czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono 
je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia. 

 

Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 

Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

a/ odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego  jej obwodu, 

b/ środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 

c/ wynikającym z potrzeb sterowania, 

d/ wynikających z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 

- odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 

- wyłączania do celów konserwacji, 

- wyłączania awaryjnego, 

e/ wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 

 

Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 
środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. 

Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 

a/ konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 

b/ obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 

c/ narażenie mechaniczne, 

d/ promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie 
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 

e/ przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 

f/ kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 

g/ warunki ewakuacji oraz zagrożenia: pożarem, wybuchem, skażeniem, 

h/ kwalifikacje osób. 

 

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: zielono-żółty i 
jasnoniebieski – nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 

 

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
 

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 

a/ umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 
właściwym miejscu, 

b/ obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i 
zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 

c/ tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe  
i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 

d/ umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają 
one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 
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Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z 
wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest  
wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez 
podłączone przewody. 

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 badań i jest niedopuszczalne. 

SSpprraawwddzzeenniiee  ddzziiaałłaanniiaa  oośśwwiieettlleenniiaa  

Przed włączeniem oświetlenia do pracy należy dokonać sprawdzenia: 

- działania wszystkich zamontowanych opraw oświetlenia; 
- działania opraw oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego itp.; 
-  zgodność załączania opraw z programem określonym w projekcie. 

ZZaassaaddyy  ppoossttęęppoowwaanniiaa  zz  wwaaddlliiwwiiee  wwyykkoonnaannyymmii  eelleemmeennttaammii  rroobbóótt  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień 
specyfikacji technicznej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

5. Kontrola jako ści robót teletechnicznych 

5.1. Ogólne zasady 
Za pełną kontrole robót, jakość wyrobów i dostarczonych materiałów  odpowiedzialny jest wyłącznie 
Wykonawca, który zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący pracowników, sprzęt, zaopatrzenie i inne 
niezbędne urządzenia do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w normach. 

5.2. Roboty monta żowe 
Dostarczone urządzenia powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Próby urządzeń muszą być przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi normami. 

W czasie wykonywania robót należy miedzy innymi: 

• sprawdzić stan okablowania LAN, zasilania, itd., 
• zwrócić szczególna uwagę na to, aby nie uszkodzić istniejących instalacji, kabli, światłowodów, itd., 
• sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów z wymogami art. 10 ustawy z 7.07.1994r. – prawo 

budowlane i przepisami wykonawczymi. 

5.3. Badania i pomiary pomonta żowe. Próby uruchomieniowe 
Po zainstalowaniu urządzeń i wykonaniu wszystkich przyłączeń, powinny być wykonane próby 
pomontażowe. Próby te powinny obejmować w minimalnym zakresie następujące czynności: 

• próby funkcjonalne zaimplementowanych funkcji; 
• testy sterowań 
• potwierdzenie poprawności transmisji danych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie prób uruchomieniowych. W celu umożliwienia 
uczestniczenia w próbach Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi, Wykonawca zawiadomi pisemnie 
Zamawiającego lub jego przedstawiciela o zakresie prób i terminie prób. 
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6. Obmiar robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych 

 
6.2. Jednostka obmiarowa 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji i tak: 

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
– dla kabli i przewodów: m,  
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
 

Jednostką obmiarową w zakresie prac elektrycznych jest:: 

- kompletne zestawy rozdzielnic; 
- kompletne zestawy tablic rozdzielczych; 
- kompletne złącza kablowe;  
- kompletna instalacja oświetleniowa; 
- kompletna instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych; 
- kompletna instalacja siły do urządzeń technologicznych i wentylacyjnych; 
- kompletna instalacja połączeń wyrównawczych z główną szyną uziemiającą; 
Obmiar robót polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich urządzeń, po skontrolowaniu poprawności 

działania wszystkich poszczególnych elementów. 

 

7. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w opracowaniu nr 154001.06.0001.11.01 (wymagania 
ogólne). 

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 
pomp. 

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. 

Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 

zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu lub przebudowie podlega odbiorowi technicznemu. Odbioru tego 
dokonuje wykonawca instalacji, w obecności przedstawiciela dostawcy energii elektrycznej oraz Właściciela 
obiektu. Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 

1/ zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i 
odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z 
przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi i Europejskimi Normami oraz wiedzą 
techniczną. 
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2/ jakości wykonania  instalacji elektrycznej, 

3/ skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

4/ spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

5/ zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

 

Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, o 
której mowa wyżej w p. 3, należy dokonywać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej – 
od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. 

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej w p.2, powinna obejmować przede 
wszystkim sprawdzenie: 

a/ zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń  

    z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 

b/ prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c/ poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 
instalacji i urządzeń, 

d/ prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu, w 
dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

f/ prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp, 

g/ prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 

h/ prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych, 

i/ prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków 
środowiskowych w jakich pracują), 

j/ spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Inżyniera, wprowadzonych do dokumentacji 
technicznej. 

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje dostawca energii elektrycznej, przy udziale przedstawiciela 
Zamawiającego. Przed uruchomieniem instalacji, dostawca energii elektrycznej powinien zapoznać się z 
dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 

W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie 
urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich 
reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację elektryczną można uznać za 
uruchomioną, gdy: 

- wszystkie zamontowane urządzenia elektryczne funkcjonują prawidłowo, 
- sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji elektrycznej do 

eksploatacji. 
 

Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 
parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

 

7.2.  Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 
W trakcie  odbioru końcowego instalacji elektrycznej należy przedstawić następujące dokumenty: 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonywanymi w czasie budowy wraz z 

dokumentem wydanym przez dostawcę energii elektrycznej, zawierającym zapewnienia 
dostarczenia mocy i energii elektrycznej oraz określającym techniczne warunki przyłączenia 
urządzeń elektrycznych, 

- dziennik budowy, 
- protokoły z oględzin stanu sprawności  połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania, 
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- protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji instalacji elektrycznej oraz 
ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 
wyrównawczych, 

- protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu 
zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

- protokóły z pomiarów koordynacji ochrony przeciwporażeniowej 
- certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
- dokumentacje techniczno ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 

elektrycznych. 
 

7.3. Odbiór robót teletechnicznych 
Badania pomontażowe jako technicznie sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót a przed przekazaniem Zamawiającemu całości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prób, sprawdzeń przy współudziale 
Zamawiającego lub jego przedstawiciela. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego lub jego przedstawiciela o 
swojej gotowości do dokonania prób i sprawdzeń, zgodnie z zapisami umownymi. 

Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, 
stwierdza się protokolarnie. 

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu lub jego 
przedstawicielowi dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: 

• Dokumentacji pomontażowej z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 
• Wyników sprawdzeń kontrolnych, 
• Certyfikatów zgodności, atesty, 
• Protokoły testów łączy teletransmisyjnych. 
• Potwierdzenia poprawności transmisji do ENERGA Operator, 
• Wszystkie testy oraz protokoły wymagane przez polskie prawo, 
• Testy, badania i protokoły, 
• Innych dokumentów wymaganych w umowie przez Zamawiającego. 

Odbiór należy przeprowadzić we współpracy z przedstawicielami Zamawiającego. Odbiór powinien zakończyć 
się spisaniem odpowiedniego. 

 

8. Podstawa płatno ści 

8.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

instalacyjne uwzględniają również: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
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– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegółowej, 
– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena: 

− jednej oprawy oświetleniowej, 
− pojedynczego elementu osprzętu instalacyjnego (puszki, przełącznika, gniazdka itp.), 
− jednego kompletu rozdzielnicy, tablicy rozdzielczej, złącza kablowego, 
− jednego metra kabla, przewodu, 
− prac pomocniczych: 

• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie wnęk i całości prac montażowych, 
• podłączenie zasilania i uruchomienie instalacji, 
• przeprowadzenie prób w celu sprawdzenia działania wykonanych instalacji, 
• konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu. 
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9. Przepisy zwi ązane 

Podane poni żej przepisy nale ży stosowa ć jako wymagania minimum dla projektowania, zakupów,  
instalowania, uruchamiania i kontroli urz ądzeń elektrycznych. 
 

PN-IEC 60028  Napięcia znormalizowane IEC. 

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-1:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

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

PN-IEC 60364-4-442  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia.  

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi. 

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

PN-IEC-60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwo. Odłączanie izolacyjne i  łączenie. 

PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym. 

PN- IEC 60364-4-473            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. 

 Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-481  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności 
od wpływów zewnętrznych. 

PN- IEC 60364-4-482             Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

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

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego.  

 Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego.  

 Uziemienia i przewody ochronne. 

PN- IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego.  

 Instalacje bezpieczeństwa. 
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-5-537    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i  sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i  łączenia. 

PN-IEC 60364-7-706:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 

PN-IEC 60364-7-707:1999   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

PN-57/E-05022  Urządzenia elektroenergetyczne. Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe 
przewodów w urządzeniach odbiorczych. 

PN-79/E-08106  Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. 

  Stopień ochrony. Podział, wymagania i badania. 

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

PN-89/E-05003.03      Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-90/E-05029                      Kod do oznaczania barw. 
PN-EN-04700:1998      Urządzenia i  układy  elektryczne w    obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-EN-04700:1998/Az1:2000   Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych      
(Zmiana Az1). 

PN-EN 50310   Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym, 

PN-EN 60870-5:2002   Urządzenia i systemy telesterowania, 
PN-EN 50173:1999   Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego, 
BN-76/9371-03.00  Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. 
PN-T-83101:1996   Urządzenia zasilające w telekomunikacji -- Określenia, wymagania i 

badania 
PN-EN 60950-1:2007/A1:2011   Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: 

Wymagania podstawowe. 
 
Całość powinna być ponadto wykonana zgodnie z najlepszym stanem wiedzy technicznej. 
 
Oferent jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do przestrzegania w czasie swoich prac 

poniższych norm, przepisów i standardów. 
 

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  

Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

Rozporz ądzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 


