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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wewnętrznych dla Budynku Mieszkalnego Jednorodzinnego - ROZBUDOWA O CZĘŚĆ BIUROWĄ
KRZYWIN UL. RYNICKA 7, dz. nr 69/3, obręb Krzywin, gmina Widuchowa
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako część dokumentacji technicznej przy zleceniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie instalacji
elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych ;
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą:
- trasowanie linii
- wykopy pod rowy kablowe
- układanie kabli zasilających
- montaż osprzętu kablowego
- instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych
- instalacja siłowa

1.4 Podstawowe określenia
Podstawowe określenie w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w wymaganiach
ogólnych.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Generalny Wykonawca musi stosować się do wymagań zawartych w umowie szczegółowej z Zamawiającym , SIWZ, ST.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników
zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do
prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze
wyszczególnienie nie jest ograniczające.
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do
stosowania ich w budownictwie.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa
wazelina techniczna
przewód połączeń wyrównawczych DY6
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
piasek
rury osłonowe dwudzielne fi50
Śruby stal. zgrubne M 12 dł. do 80mm

Jm
kg
m
m2
m3
m
kg

7.
8.

Tablica rozdzielcza TE
oprawy natynkowa LED 27W, 4000K, podstawa z blachy stalowej malowanej
elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego
polerowanego wysokiej czystości, stopień szczelności IP40, zasilanie 230V50-60
Hz, moc oprawy 27W, strumień oprawy 3320 lm, skuteczność świetlna oprawy
122lm/W, wymiary oprawy 586x596x47(mm), waga; 5,9kg, źródła światła;

szt.
szt.

Ilość
0.4
1.04
14.3
1.79
10.4
0.00
60
1.0
4.0
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

selekcjonowane biny diod LED, wskaźnik CRIwiekszy80
oprawy natynkowe LED 24W, 4000K, podstawa z blachy stalowej malowanej
elektrostatycznie w kolorze białym , z kloszem mlecznym OPAL, stopień szczelnośći
IP20, zasilanie 230V, 50-60Hz, moc oprawy 24W, strumień oprawy 2260 lm ,
skuteczność świetlna oprawy 94lm/W, wymiary oprawy; 595x595x86, waga; 5,9 kg,
źródła światła; selekcjonowane biny
oprawy oświetl. ewakuacyjnego LED 1W, w wersji naściennej, obudowa ; PC/ABS,
klosz PC przeźroczysty, oprawa autonomiczna -22-240VAC/50-60 Hz, IP65: 10stC,
czas świecenia 1h.
oprawy oświetl. awaryjnego LED 2W, w wersji natynkowej z optyką do przestrzeni
otwartych; obudowa PC/ABS, klosz PC przeźroczysty. Oprawa autonomiczna 220240VAC/50-60Hz, czas świecenia 1h
oprawa ledowa typu downlight przystosowana do montażu natynkowego, stopień
szczelności IP44, zasilanie 230V 50-60Hz, moc oprawy 20W, strumień oprawy 1990
lm, skuteczność oprawy 99lm/W, ring i obudowa z aluminium malowanego
elektrostatycznie w kolorze białym, klosz opal, odbłyśnik z polerowanego aluminium
o czystości 99,85%, wymiary; fi228x180, waga 1,8kg, źródła światła;
selekcjonowane biny diod
oprawa ledowa typu downlight przystosowana do montażu natynkowego, stopień
szczelności IP44, zasilanie 230V, 50-60Hz, moc oprawy 29W, strumień oprawy
2700 lm, skuteczność oprawy 93 lm/W, ring i obudowa z aluminium malowanego
elektrostatycznie w kolorze białym, klosz opal, odbłyśnik z polerowanego aluminium
o czystości 99,85%, wymiary oprawy; fi228x180mm, waga 1,8 kg, źródła światła;
selekcjonowane biny diod
oprawy nastropowe, naścienne LED 4,3 W, IP65, korpus z ciśnieniowego odlewu
aluminiowego zabezpieczony odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową
w kolorze szarym, ozdobny przeźroczysty klosz z poliwęglanu
Łącznik świecz.p/t 250V/10A z sygn.św.IP20
Łącznik schod.p/t 250V/10A z syg.św.IP20
Łącznik 1-bieg.p/t 250V/10A z sygn.św.IP20
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V , IP20
Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V , IP20
gniazdo telefoniczne RJ12
puszki izolacyjne podtynkowe
pierścienie odgałęźne
rury winidurowe
złączki
opaski kablowe typu Oki
Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2
Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

29.

Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

m

30.
31.
32.
33.
34.
35.

przewody UTPkat5
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x10mm2
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2
Słupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO
kołki rozporowe plastykowe
Gniazdo komputerowe RJ45 p/t

m
m
m
szt
szt.
szt

9.

10.
11.
12.

13.

14.

szt.

2.0

szt.

3.0

szt.

2.0

szt.

2.0

szt.

1.0

szt.

3.0

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt.
szt.
szt.
m
szt.
szt.
m
m

2.04
2.04
4.08
2.04
2.04
5.10
1.02
46.9
10.2
10.4
4.1
3.0
20.8
187.
2
124.
8
10.4
24.9
12.4
0.4
92.0
1.02

.
.
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2.2 Odbiór materiałów na budowie
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy.
Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).
2.3 Składowanie materiałów
Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez
producenta dla zachowania gwarancji.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych.
Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych winien się wykazać możliwością korzystania z
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
- spawarka transformatorowa do 500A
- samochód dostawczy
- żuraw samochodowy
- wiertarki, podręczne elektronarzędzia
- młotki ręczne

4. TRANSPORT
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z
następujących środków transportu:
- samochód skrzyniowy do 5t
- przyczepa do przewożenia kabli
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy.
Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST
- Roboty ziemne
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu
oraz rodzaju gruntu.
Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny pod z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty
grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich
stateczność.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu
wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.
Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie
należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki
sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce
wskazane w ST lub przez Inżyniera.
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- Układanie kabli
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z
normą PN-76/E-05125.
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp.
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0ºC.
Kabel należy zginać jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak
nie mniejszy od 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla lub podanego w instrukcji wytwórcy.
Bezpośrednio w gruncie kable na napięcie 1 kV należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością
± 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu
rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać
folię szerokości takiej, aby krawędzie folii sięgały, co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, lecz nie
mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna wynosić, co najmniej 0,5mm.
Kolor folii:
- niebieski dla kabli 1 kV
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych.
Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonanie przepustów
kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu.
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca się przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach pozostawienie około 4-metrowych
zapasów eksploatacyjnych kabla.
- Instalacje elektryczne wewnętrzne
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów 1-fazowych.
Tablice z aparaturą zabezpieczającą należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić:
- łatwy dostęp,
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób,
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na
wyciąganie wtyczki z gniazda.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do
lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego bieguna.
- Układanie przewodów.
Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o
grubości, co najmniej 5 mm.
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych
płaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń.
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy
żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji.
Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie.
Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Mocowanie należy wykonywać w odstępach około 50 cm.
Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy
prowadzić obok puszki.
Przewody do obwodów oświetleniowych na stropie pomieszczeń układać w rurce ochronnej.
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez
stosowania osłon rurowych.
- Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
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
dostosowany.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania
żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
- Montaż opraw oświetleniowych
Dla opraw nastropowych należy wkręcić uchwyty w stropie.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.
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- Kucie bruzd
Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję.
- Montaż tablic rozdzielczych.
Tablicę rozdzielczą TE wykonać jako naścienną wyposażoną w wyłącznik główny, ochronnik przepięciowy,
wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowo-prądowe
Montaż osprzętu i wyposażenia szaf należy wykonać w warunkach warsztatowych. Szyny i inne odkryte elementy toru
prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem przez obsługę utrzymania ruchu.
Oznaczenia poszczególnych obwodów w tablicach rozdzielczych głównych i obwodowych powinny być umieszczone
bądź przy elementach tych obwodów, jak łączniki, bezpieczniki itp., bądź na przedniej ścianie szafy. Wyraźnie należy
oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowiązującymi normami. Tablice zaopatrzyć w
zamknięcia, a na wewnętrznej stronie drzwiczek nanieść schemat tablicy. Części metalowe rozdzielnicy połączyć trwale z
zaciskiem ochronnym instalacji elektrycznej.
Metalowe konstrukcje i części urządzeń rozdzielczych powinny być zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie
przewodów do szaf i tablic powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się do nich wilgoci.
- Ochrona przepięciowa
Dla ochrony przepięciowej instalacji i urządzeń przewidziano zamontowanie w tablicy TE ochronników przepięciowych
–kat.B+C
- Ochrona przeciwporażeniowa
Po stronie 0,4kV należy stosować szybkie wyłączenie zasilania , a u odbiorców szybkie wyłączenie i wyłączniki
przeciwporażeniowe

- Wykonywanie uziomów
Należy wykonać uziemienia przewodu PE oraz połączeń wyrównawczych.
Oporność uziomu nie może przekroczyć 10 Ω
Uziomów sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi.

5.2 Zakres i kolejność wykonania robót
Przed przystąpieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapoznać się z dokumentacją techniczną
i obiektem i stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Dla prowadzenia robót elektrycznych ustanawia się
kierownika robót, który musi posiadać odpowiednie kwalifikacje.
Obowiązkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.
Odbiór frontu robót przez wykonawcę dokonuje się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokołu.
Roboty elektryczne muszą być koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robót.
-

Na każdym etapie roboty należy wykonywać w następującej kolejności :
ustalenie tras przewodów
kucie bruzd
układanie przewodów, puszek, rozgałęźników i tablic
odbiór międzyoperacyjny
tynkowanie ścian
wykonanie połączeń przewodów
odbiór międzyoperacyjny
malowanie ścian
montaż osprzętu elektrycznego
montaż opraw oświetleniowych
odbiór międzyoperacyjny
wykonanie pomiarów elektrycznych
- odbiór końcowy
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych.
6.2 Zakres kontroli
Kontroli dokonuje Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych na bieżąco, w miarę postępu robót , jakości używanych przez
Wykonawcę materiałów i zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
- badanie dostaw materiałów
- kontrolę prawidłowości wykonania robót
- ocenę jakości i estetyki wykonania robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa
i norm.
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację
oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami
polskimi obowiązującymi w tym zakresie.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych
materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane,
których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również
wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodności wykonania prac
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów składowych
projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
• protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach:
- pomiar stanu izolacji przewodów
-pomiar oporności uziemień
-pomiar „samoczynnego wyłączenia zasilania
-pomiar działania wyłączników różnicowo prądowych
-pomiar natężenia oświetlenia
• instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 egzemplarzach,
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1 Normy dla instalacji niskiego napięcia
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i przepisami:
Norma PN-IEC 60364
 PN-IEC 60364-1:2000
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i



PN-IEC 60364-3:2000
charakterystyk.



PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.



PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.



PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.



PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia



PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub
łączeniowymi.



PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektów budowlanych.



PN-IEC 60364-4-45:1999 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
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.



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



PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed
prądem przetężeniowym.



PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.



PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona
przeciwpożarowa.



PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.



PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.



PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.



PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych
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PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do
odłączania izolacyjnego i łączenia.



PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.



PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji
informatycznych.



PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe
zespoły prądotwórcze.



PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.



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



PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i
basen natryskowy.



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



PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny.




PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.



PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.



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-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.



PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia
zewnętrznego.



Normy pozostałe
PN-IEC 60050-826:2000



PN-EN 60445:2002



PN-EN 60446:2002 (U)



PN-EN 61140:2002 (U)



PN-EN 60529:2002 (U)

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady
systemu alfanumerycznego.
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty
instalacji i urządzeń.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
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PN-HD 625.1S1:2002 (U)



N SEP-E-004



PN-EN 50146:2002 (U)



BN-84/8984-10

Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje wnętrzowe.
ogólne wymagania.



PN-EN 12464-1

Oświetlenie miejsc pracy



PN-EN 62305-1



PN-EN 62305-2



PN-EN 62305-3



PN-EN 63305-4

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych:- zasady ogólne
Zarządzanie ryzykiem
Ochrona odgromowa
Ochrona odgromowa



PN-IEC 61312-1:2001



PN-IEC/TS 61312-2:2003



PN-IEC 61024-1:2001
Ap1:2002



PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.



PN-IEC 61024-1-2:2002



PN-EN 50164-1:2002 (U)



PN-E-04700:1998
Az1:2000

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie
urządzeń piorunochronnych.
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS).
Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym.
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.



PN-EN 60439-1:2002 (U)



N SEP-E-001



N SEP-E-002



PN-IEC 60038:1999

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i
niepełnym zakresie badań typu.
Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przeciwporażeniowa.
Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
Napięcia znormalizowane IEC.



PN-EN 50160:2002

Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych



PN-EN 50171:2002 (U)

Niezależne systemy zasilania.



PN-91/E-05010

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.



PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów instalacji i
urządzeń. Wymagania.



PN-88/E-08501

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.



PN-92/N-01256-02

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.



PN-EN 1838:2002 (U)

Oświetlenie awaryjne.

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach
niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.
Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogólne.
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i
uziemienia.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

1.1
Ustawy i rozporządzenia
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).


Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z
2003r., poz. 718).



Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800;
Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106
z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r.,
poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz.
U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,
poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.
nr 80 z 2003r., poz. 718).



Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r.,
poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.
nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r.,
poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.
nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r.,
poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,
poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002r., poz. 690).



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74
z 1999r., poz. 836).



Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r., w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).



Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniające rozporządzenie z dnia 16 marca 1998r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie
kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).



Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).

Specyfikację opracowała; mgr inż. Ilona Piszczek
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