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ST-E-01  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot  ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji elektrycznych dla  przebudowy budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele 

działalności oświatowej i kulturowej w Poniecu 
 
1.2 Zakres stosowania  ST  

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy 
 i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych  ST 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę instalacji elektrycznej w wymienionym obiekcie zgodnie z punktem 1.1. 

      Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 
                - montaż rozdzielnic i tablic elektrycznych, 
                - montaż kabli i przewodów oraz rur, listew i kanałów instalacyjnych, 
                - montaż opraw, 
                - montaż osprzętu elektrycznego, 
              
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót                                                                
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
 

2. MATERIAŁY                                                                                                                
 Do wykonania robót objętych projektem wykonawczym mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera Budowlanego    
     

2.1     Instalacje                                                                                                                             
           Do budowy instalacji elektrycznej stosuje się następujące materiały podstawowe: 

- kable elektroenergetyczne miedziane typu YKY 
- przewody kabelkowe miedziane typu YDY; YLY 
- przewody jednożyłowe miedziane typu DY, LY  
- osprzęt elektryczny – łączniki, przyciski, gniazda 
- osprzęt elektryczny do prefabrykacji tablic i rozdzielni 
- oprawy elektryczne 
   

2.2 Aparatura  
          Dopuszcza się zastosowanie aparatury różnych firm pod warunkiem zachowania odpowiednich 

parametrów technicznych i jakościowych. 
            
2.3 Źródła uzyskania materiałów  
 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań. Inspektor maże dopuścić tylko te materiały, które posiadają; 

 – certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
                 oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
 – deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
                 wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikacją określoną, które  
                 spełniają wymogi ST.    
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2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 
 

2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli Inżyniera. 
 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Wykonawca dostarczy 

dla Inżyniera kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. 
 

 
4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie –zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji robót 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inżyniera. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier  uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
 
 Wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące projektowanych instalacji elektrycznych wnętrzowych 
          
5.1.1  Wstęp 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty 
 podstawowe: 
� trasowanie 
� montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
� przejścia przez ściany i stropy 
� montaż sprzętu i osprzętu 
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� łączenie przewodów 
� podejścia do odbiorników 
� przyłączanie odbiorników 
� ochrona przed porażeniem 
� ochrona antykorozyjna 
 

5.1.2.  Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, 

aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 
 

5.1.3.  Linie kablowe odbiorów zewnętrznych 
1. Kable należy układać w rowach wykonanych ręcznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby 

geodezyjne. Prace prowadzić z zachowaniem dużej ostrożności, ze względu na podziemne uzbrojenia 

terenu i drzewa. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 

zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 

ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej 

linii. 
2. Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią 
oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie 

powinna być niższa niż 0o
C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

3.Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż zalecany przez producenta kabla. 
4.Linię kablową niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez naprężania, 

na głębokości 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 10cm  piasku, 

następnie należy nasypać minimum 15cm gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa sztucznego 

koloru niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i szerokości min. 30cm. Następnie rów kablowy zasypać 
zagęszczanym gruntem rodzimym. 
5. Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, 

pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie kabla z gazem, 

wodociagami, instalacja sanitarną itp oraz drogami należy wykonać w rurze ochronnej HDPE o 

średnicy 75mm. Przepusty pod drogami wykonać metodą wykopu odkrytego. Na początku i końcu linii 

kablowej, w wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niż po 1m. Ponadto 

kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny 

one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach skrzyżowań i przy 

wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące 

kabel zawierające następujące informacje:  

• Nazwę użytkownika, 

• Symbol i nr ewidencyjny kabla, 

• Typ, przekrój i ilość żył, 

• Napięcie znamionowe kabla, 

• Rok ułożenia. 
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. 

Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegającego 

szybkiemu rozkładowi w ziemi. 
 

5.1.4.  Montaż słupów oświetleniowych 
1. Słupy należy ustawiać ręcznie we wcześniej wykopanym otworze w ziemi. Sposób ustawienia ma 

być zgodny z DTR producenta słupów. Słupy wyposażyć we wnęki montażowe na tabliczki 

bezpiecznikowe TB-1, zamykane na śrubę typu imbus. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego 

ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.  
2.Montaż opraw  na słupie, należy wykonywać przy pomocy samochodu  z wysięgnikiem koszowym. Każdą 
oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się 
lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Od tabliczki 

bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić przewód YDY 3x1,5mm
2 

750V, gdzie żyłę przewodu 

ochronnego połączyć z jednej strony   z obudową oprawy (metalowe elementy), z drugiej zaś z zaciskiem PE  w 

tabliczce bezpiecznikowej. 
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Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia na wysięgniku pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowej. 
 

 

5.1.5.  Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
1.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. 
2.Przy układaniu przewodów na uchwytach : 
 - odległości między uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny być większe niż 0,5 m. 

  - rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych 
    były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego 
   dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne       
3.Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach : 
- na przygotowanej trasie należy podłoża specjalne  (korytka, wsporniki i.t.p.) mocować zgodnie z 
   projektem  i odpowiednimi instrukcjami, 
- po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu na 
   podłożach tych należy układać przewody kabelkowe „luzem” lub mocować ( w zależności od 
   wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych oraz   kierunku trasy 
   poziomego, pionowego ) 
  

5.1.6.  Przejścia przez ściany i stropy 
1.Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany stropy  i.t.p. muszą być chronione 

przed uszkodzeniami. 
2.Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
3.Obwody instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 

można stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka i.t.p. 
4.Wprzypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (korytka, drabinki) przejścia te muszą być 
dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były 

wykonywane przy robotach budowlanych. Do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt, zawsze 

jednak zgodnie z  
pkt. 5.2.5.  
 

5.1.7.  Montaż sprzętu i osprzętu 
1.Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
  bezpieczne jego osadzenie. 
2.Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoża za 
   pomocą kołków i śrub rozporowych. 
 

5.1.8.  Łączenie przewodów 
1.W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 
   osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
2.W przypadku  gdy odbiorniki elektryczne. mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
   sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem. 
3.Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
4.Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
   przystosowany. 
5.W przypadku zastosowania 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. 
6.Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
7.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.  
 

5.1.9.  Podejścia do odbiorników 
1.Podejścia instalacji elektr. do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych,  
  bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
2.Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych,  
   zamocowanych pod powierzchnią podłogi. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki 
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   wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 
   odbiornika. 
3.Podejścia zwieszakowe stosować dla odbiorników zasilanych od góry. Podejścia zwieszakowe należy 
   wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych. 
4.Do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na 
  tych ścianach. 
 

5.1.10. Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników. 
1.Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie. 
a)aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej 
   wytwórcy . 
b)oprócz wymagań z pkt. a należy przestrzegać następujących warunków: 
- jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z 
  projektem, 
- odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych 
- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do mocowania, 
- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5º ,jeżeli instrukcja 
   wytwórcy nie podaje inaczej, 
- oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej wygodne i 
   bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby krańcowe położenia napędu 
   znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5 m, 
- jeżeli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu,  warstwa 
  wykończeniowa nie została położona, należy w otwory służące do umieszczania kotew włożyć kołki 
  wystające o kilka centymetrów ponad przewidywany poziom warstwy wykończeniowej, a urządzenia 
  mocować po stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu kołków. 

 

2.Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych 
- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 
  przewodu, które po połączeniu będą niedostępne  
- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub  odbiornik jest 
  wyposażony w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w  wykonaniu szczelnym 
- przewody odbiorników. stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód  
  ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze 

 

3.Łączniki należy mocować zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 i 9.2.wg PN - 71/E – 06150 
  oraz instrukcją montażową wytwórcy. 
4.Łączniki należy montować na wysokości umożliwiającej : 
 - bezpieczne sterowanie napędem ręcznym, 
 - bezpieczny dostęp do aparatu, 
- obserwację oraz obsługę elementów sygnalizujących stan łącznika, jeżeli to jest wymagane 
 

              5.Przyłączanie do zacisków łącznika (przełącznika , sterownika ) należy wykonać zgodnie ze 
                 schematem połączeń. W łącznikach jednoprzerwowych przewody zasilające należy przyłączyć od 
                 strony zacisków nieruchomych. 

6.Łączniki krzywkowe : 
- położenie dźwigni łącznika należy wyregulować w ten sposób, aby łączył on obwód elektryczny 
  zgodnie z programem , 
- rolka dżwigni  powinna obracać się swobodnie; w razie potrzeby należy pokryć ją smarem 
- przy montażu wyłącznika należy założyć uszczelki i dokręcić pokrywę obudowy. 

 

5.1.11. Przyłączanie odbiorników 
1.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 i korozją. 
2.Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
   odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Wykonać je dla odbiorników stałych, przymocowanych 
   do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom. 
3.Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 
   izolacji np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 
4.W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorniów 
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   muszą być chronione. 
5.Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego 
   połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły przed lub za zaciskiem. 
6.Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do 
  dowolnego zacisku. 
7.Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy izolować i 
  unieruchomić. 
8.Na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach umieścić  
   symbole żył zgodnie ze schematem. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie mogły zsunąć się 
    lub spaść pod własnym ciężarem. 
 

5.1.12.Ochrona przeciwporażeniowa 
1.Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub 
   nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać sposób stały. 
2.Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył spełnia funkcje 
   przewodu ochronnego, należy wykonać wg. wymagań podanych w pkt. 1.6. a ponadto              
 a)połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej  10 mm ze stali odpornej na  
   korozję lub odpowiednio przed nią zabezpieczonych, 
b)połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa 
   zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką 
   sprężystą przed samoczynnym rozlużnianiem, 
c)powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną 
   bezkwasową. 
3.Zaciski ochronne należy wykonać następująco: 
a)zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń i maszyn elektr.  
   bądż innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną  przeciwporażeniową, 
b)zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z barwą  
  urządzenia, do którego jest przymocowany,  
c)zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2.  
4.Oznakowania barwne należy wykonywać wg "PN - 81/E - 05023 Urządzenia elektroenergetyczne. 
   Oznaczenie barwami przewodów gołych oraz izolacji żył ochronnych i zerowych w przewodach i 
   kablach." w następujący sposób: 
a)przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego – oznakować barwą  
   jasnoniebieską 
b)przewody ochronne - oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie to realizować  
   przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków o szerokości od 15 do 100 mm 
   każdy. Izolacja żył powinna być zabarwiona tak, aby na końcach przewodu na długości 15 mm jedna 
    z barw pokrywała co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 70%powierzchni, a druga pokrywała 
   pozostałą część powierzchni przewodu, 
c)kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza  wyróżnianiem 
   przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego,  
d)dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności zabarwienia 
   przewodów. 
5.Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
a)Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować i  
    przyłączyć na stałe. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować za pomocą  
     śrub lub wkrętów do tablic rozdzielczych lub płyt montażowych. 
b)Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów dodętkowej 
     ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów. 
c)Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo- 
   prądowe, należy izolować jak przewody robocze. Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za  
   wyłącznikiem ani łączyć z przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem. 
d)Gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie obniżone ochronne powinny się różnić od gniazd 
    wtyczkowych na nie obniżone napięcie robocze tak, aby wtyczki przyrządów ruchomych na napięcie 
     obniżone nie pasowały do gniazd  na napięcie nie obniżone. 
6.Próby montażowe 
a)Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona 
    próba montażowa, tj.: 
- oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i 

aparatami wchodzącymi w jej skład, 



 

 Strona 9 z 11 

- pomiary rezystancji uziemień, 
 - sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 
b)Na podstawie oględzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  należy 
    sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i niniejszymi    
     wymaganiami. W szczególności należy sprawdzić : 
- prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, 

              - rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 
- oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 
- prawidłowość umocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej oraz ich 
   połączeń z instalacją. 
 

5.1.13. Montaż rozdzielnic. 
 Montaż rozdzielnic wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-5-51 i PN-IEC 60364-5-53 
 
5.1.14. Próby montażowe 

1.Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 
   przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
  wraz z dokonaniem potrzebnych  badań i pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym 
  uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres 
  prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.  
2.Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 
  odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz 
  podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 
3.Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 
a)pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 
   zasilania; pomiarów należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja  izolacji mierzona 
   między badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem  neutralnym lub uziemiającym 
   nie  może być mniejsza od : 
 - 0,25 MΩ    dla instalacji 230 V, 
 - 0,50 MΩ    dla instalacji 400 V, 
b)pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. Mierzona 
    induktorem 500 V nie może być mniejsza od 1 MΩ   , 
c)sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń  
    wyrównawczych 
d)sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 
e) sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowo-pradowych 
f) badanie urządzenia piorunochronnego 
g) pomiar natężenia oświetlenia  
4.Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
5.Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 
   załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy : 
 - punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych  zacisków, 
 - silniki obracają się we właściwym kierunku. 
 

5.1.15.  Koordynacja robót elektrycznych z innyni robotami 
1.Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana 
    we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na 
    rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji 
    budowy i robót, ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji. 
   Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy – przedstawicielem 
   generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. 
2.Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
    poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 
    prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał 
    technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych ( w tym i 
    elektrycznych ). Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania 
    szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych. 
 

5.1.16. Inne uwagi montażowe 
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We wszystkich kwestiach nie ujętych w niniejszej specyfikacji, niejasności powinna wyjaśniać 
dokumentacja projektowa. Wszystkie nadal niejasne kwestie należy rozstrzygać w oparciu o 

obowiązujące przepisy wykonawcze i odpowiednie Normy. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i zapewnia odpowiedni system 

kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

przeprowadzenia badań . 
 

6.2 Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 

6.3 Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
 

6.4 Badania prowadzone przez Inżyniera 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
  Jednostki obmiarów robót ; 

1m dla układania przewodów, rur, listew i koryt instalacyjnych  
1kpl. dla wykonanych i odebranych rozdzielnic  
1szt. dla osprzętu elektroinstalacyjnego (łączniki, gniazda ) 
1szt. dla montażu opraw 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi Odbioru Robót opartymi jest na procentowym 

wykonaniu danej instalacji w bieżącym okresie rozliczeniowym. Przerób procentowy ustalany jest w 

konsultacji z Inspektorem Nadzoru i potwierdzany odpowiednim protokołem. 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1    Normy 
� PN–EN 12464-1:2004     Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
� PN–IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa 
� PN–IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem  
                                            przetężeniowym 
� PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
                                           bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie 
� PN–IEC 60364 -4-443  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami 
� PN–IEC 60364 -5-51   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia 
                                            elektrycznego 
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� PN- IEC 60364 -5-53  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia  

                                            elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza  
� PN–IEC 60364 -5-537  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia    
                                             elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
� PN– IEC 60364 -5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia  
                                            elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
� PN– IEC 60364 -6-61    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze 
� PN– IEC 60364 -7-701  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące  
                                               specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 
                                               lub/i basen natryskowy. 

 

9.2 Inne dokumenty 
 

9.2.1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, Instalacje 

Elektryczne wydanie aktualne.   

 

 


