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WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem projektu budowlanego modernizacji oświetlenia 
ewakuacyjnego i awaryjnego w ciągach komunikacyjnych, Kąty Wrocławskie Rynek –  
Ratusz 1. 

Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem projektu budowlanego modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 
w ciągach komunikacyjnych, Kąty Wrocławskie Rynek –  
Ratusz 1. 

Zakup materiałów do wykonania robót 

 Transport materiałów na miejsce wbudowania 

 Składowanie materiałów 

 Wyznaczenie trasy przewodów. 

 Ułożenie przewodów. 

 Montaż osprzętu. 

 Badania i pomiary. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacją ST -00.00. “Wymagania ogólne” oraz 
aktualnymi katalogami i „Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych” opracowanych przez 
Instytut Energetyki 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST -00.00.”Wymagania ogólne”. 

 

 

 



2. Materiały 

Materiały do wykonania robót elektrycznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość. 

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych 
z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile 

zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 

Główne materiały to: 

 Przewódy YDYżo 4x 1,5 mm2 

 Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 

 Oprawy oświetlenia awaryjnego 

 Moduł zasilania awaryjnego 

 Wyłączniki nadpradowe S301B 6A 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 elektronarzędzia ręczne 

 przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4. Transport 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały należy zabezpieczyć 
w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, 
załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych 
należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia 
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i 
urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok. 

Środki transportu przewidziane do stosowania: 

- samochód dostawczy do 0,9 T 

Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją, bądź inny, o ile zatwierdzony 

zostanie przez Inżyniera. 



5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -00.00. “Wymagania ogólne” 
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom 

V Instalacje elektryczne. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostanie przez Inżyniera. 

5.1.1. Prace przygotowawcze 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 

dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

5.1.2. Połączenie elektryczne przewodów 

powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 
zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową 
lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą 
polerską. 
powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony 
w projekcie technicznym. 
śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 

5.1.3. Próby pomontażowe. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót oraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów 

i próbnym uruchomieniem poszczególnych urządzeń. 

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót elektrycznych 

5.2.1. Trasowanie: 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacyjna powinna być przejrzysta, prosta 
i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasy przebiegały 
w liniach poziomych i pionowych. 

5.2.2. Kucie bruzd: 

Bruzdy należy dostosować do średnic przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości 
tynku. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 
osłabiający ich konstrukcję. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze 
ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem. Przebicia przez ściany należy 

wykonywać w taki sposób, aby korytka można było wyginać łagodnymi łukami. 



5.2.3. Przejścia przez ściany i stropy: 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 
Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane 

w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 

 5.2.4. Istniejąca instalacja ewakuacyjna i awaryjna: 

Obecnie instalacja ewakuacyjna w ogóle nie istnieje. Na ścianach są tylko ewakuacyjne 
znaki przyklejane do ściany. Instalacja oświetlenia awaryjnego istnieje , ale jest w złym 

stanie i nie spełnia swojego zadania. 

5.2.5. Zasilanie obwodów oświetleniowych: 

Zasilanie obwodów oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie z istniejących tablic 
rozdzielczych TG-TG5, TG wieżą. Uzgodnione to zostało z administratorem budynku. 

Instalację wykonać przewodem YDYżo 4×1,5mm2 p/t. 

5.2.6. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego: 

Całą instalację oświetlenia awaryjnego wykonać przewodami YDYżo 4×1,5mm2 p/t. w 
układzie TN-S. Obwody instalacji wyprowadzić z poszczególnych najbliższych tablic TG-
TG5, TG5 wieża. Stosować oprawy ewakuacyjne oświetlenia ewakuacyjnego 8W, 11W , 
3h z piktogramem np. typu Smart 44, Airone, Apollo lub każdej innej o tych samych 
parametrach. Przy głównych wejściach na kl. Schodowej oprawy podwieszać na 
specjalnych uchwytach, dobrze nadają się oprawy typu Apollo. 

 
5.2.7. Instalacja oświetlenia awaryjnego: 

 
Całą instalację oświetlenia awaryjnego wykonać przewodami 4×1,5mm2 p/t. w układzie TN-
S. Obwody instalacji wyprowadzać z poszczególnych tablic TG-TG5, TG wieża. Stosować 
oprawy oświetlenia awaryjnego 8W,11W, 3h, typu Smart 44, Airone, Apollo lub każdej innej 
o tych samych parametrach. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać żółty 
pasek. Przy wejściu do budynku w oprawie zewnętrznej – ozdobnej należy zainstalować 
moduł zasilania awaryjnego. 

5.2.8. Roboty demontażowe: 

Istniejące oprawy oświetlenia awaryjnego należy zdemontować i przekazać inwestorowi. 

5.2.9. Ochrona od porażeń: 

Jako system ochrony od porażeń zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania 
realizowane za pomocą wyłączników typu S301B/6A.  

5.2.10. Montaż osprzętu i przewodów:  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

 



5.2.11. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać 
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 przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 
projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 
narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane 
za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów nie może 
powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami 
wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody 
teletechniczne należy zarabiać wyłącznie specjalistycznymi narzędziami. 

5.2.12. Warunki BHP 

Prowadzenie wszelkich prac pożarowo-niebezpiecznych, winno przebiegać zgodnie 
z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 , poz. 1138). 

6. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.00.00. “Wymagania ogólne”, oraz 
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom 
V Instalacje elektryczne. 

Sprawdzeniu podlega: 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
- stanu powłok antykorozyjnych, jakości montażu elementów instalacji, 
- wyników pomiarów rezystancji uziemień, 
- protokołów pomiarów elektrycznych 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne 

certyfikaty, gwarancje i DTR . 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

 zgodności z dokumentacją i przepisami 
 poprawnego montażu 
 kompletności wyposażenia 
 poprawności oznaczenia 
 braku widocznych uszkodzeń 
 należytego stanu izolacji 
 skuteczności ochrony od porażeń 

 



6.3. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania przewodów 
elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, 
skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać obowiązujące badania rozdzielnic. Wyniki 

badań i pomiarów należy podać w protokołach. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-00.00.”Wymagania ogólne.” 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ST-00.00 „Wymagania ogólne.” 

Jednostką obmiaru jest: 

m -  ułożenia przewodów. 

szt. – oprawy. 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót (jeżeli takie wystąpiły) 

 dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót 

 dziennik budowy 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych 
 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych 
 protokoły pomiarów i badań 
 świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 
 dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń 

8. Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną 
w Wycenionym Przedmiarze Robót: 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
 przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
 montaż przepustów, 
 zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na 

miejsce wbudowania, 
 wykonanie robót montażowych, 
 wykonanie podłączenia urządzeń, 
 zarobienie i przewodów jedno- i wielożyłowych, 
 wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych 

protokołami  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi: 
- pomiary elektryczne obwodu 
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 



- pomiary impedancji pętli zwarciowej 
 próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to 

możliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów, 
 wykonanie pomiarów, odbiorów, 
 doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe. 

 

9. Przepisy związane 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie 

przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

9.1. Normy 

PN-80/C-89205 

Zmiany BI 1/90 poz. 1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-IEC 60364-1:2000 

IDT IEC 60364-1:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 

IDT IEC 60364-3:1993 

+ AMD1:1996 + AMD2:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 

IDT IEC 364-4-41:1992 

+ AMD1:1996 + AMD2:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

PN-E-04700:1998 

Zmiany 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych 

PN-91/E-0510 

IDT IEC 449:1973 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w 

obiektach budowlanych 

PN-90/E-05029 



IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw 

PN-92/E-05031 

IDT IEC 536:1976 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym 

PN-E-05032:1994 

IDT IEC 1140:1992 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106 

IDT EN 60529:1991 

IDT IEC 529:1989 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod 
IP) 

PN-88/E-08501 

Poprawki BI 2/90 poz. 9. 

Zmiany BI 5/92 poz. 22. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki 
bezpieczeństwa. 

PN-93/N-50191 

PN-IEC 61024-1  Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych. 

PN-IEC 61024-1-1 

PN-IEC 61024-1-2 

EQV IEC 50 (191):1990 Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, 

jakość usługi.  PN-E-05033:1994 

IDT IEC 1200-52:1993 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

PN-92/E-01200.03 

IDT IEC 617-3:1983 Symbole graficzne stosowane w schematach. 

Przewody i osprzęt łączeniowy. 

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badań. 
Postanowienia ogólne. 

PN-90/E-05023 



IDT IEC 446:1989 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 

elektrycznych    barwami lub cyframi. 

PN-70/E-79100 

Zmiany BI 9/71 poz.113 

BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, 

BI 11-12/77 poz. 96. Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 

PN-87/E-90050 

Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59. Przewody elektroenergetyczne ogólnego 
przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne 
wymagania i badania. 

9.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom 

 

 


