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1  Część ogólna 

1.1  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót elektrycznych związanych z tematem: 
PROJEKT:  PROJEKT PAWILONU DLA HIPOPOTAMÓW KARŁOWATYCH,  

   WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM WYBIEGÓW ZEWNĘTRZNYCH, 

   OBEJMUJĄCYCH ZBIORNIKI WODNE ZEWNĘTRZNE, PODESTY  

   WIDOKOWE, WIATY, ORAZ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ, NA 

   TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W ŁODZI,PRZY 

   ULICY KONSTANTYNOWSKIEJ 8/10, DZIAŁKA 42/2 OBRĘB P-16 

 

LOKALIZACJA:  ul. Konstantynowska 8/10 Łódź, działka nr 42/2 obr. P-16 

 

INWESTOR:  MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI SP. Z O.O. 

   ul. Konstantynowska 8/10 

   94-303 Łódź 

 

1.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Dokumentacja dotyczy robót budowlanych branży elektrycznej w zakresie: 
 

 

1 Przyłącza elektroenergetycznego 

2 Instalacji elektrycznych wewnętrznych (gniazd, oświetlenia, rozdzielnic, linii 

wlz) 

3 Połączeń wyrównawczych 

4 Instalacji odgromowej 

5 Instalacji sterowania szybrami 

6 Instalacji kamer 

  

 

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Podczas wykonania robót elektrycznych wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 

 Zapoznanie się z dokumentacją techniczną. 

 Pobranie z magazynu lub składu przyobiektowego narzędzi i materiałów, załadowanie na 

środek transportowy. 

 Przemieszczenie oraz rozładowanie na stanowisku roboczym. 

 Dokonanie ogólnej kontroli stanu jakości materiałów. 

 Przemieszczenie sprzętu i materiałów w obrębie strefy montażowej. 

 Przemieszczenie narzędzi z miejsca ich pobrania do miejsca użytkowania. 

 Obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej. 

 Usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę prac remontowych. 

 Zwrot do magazynu niezużytych i rozbiórkowych materiałów. 

 Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót. 

 Konserwację oraz zdanie narzędzi i sprzętu do magazynu. 

 Utrzymanie porządku w miejscu pracy. 

 Przejście na następne stanowisko pracy. 

 Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie 

Inwestorowi materiałów nadających się do wykorzystania. 
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1.4  Informacje o terenie budowy 

1.4.1  Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik 

budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

1.4.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia 

robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

1.4.3  Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

1.4.4  Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy między innymi: 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. 

U. 2003 nr 178 poz. 1745). 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 

natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu 

zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860) z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2005 nr 116 poz. 972; Dz. U. 2007 nr 196 poz. 1420). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i 

przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu 

informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117; Dz. U. 2006 nr 215 poz. 1582). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 

poz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930; Dz. U. 2009 nr 56 

poz. 462). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184; Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1189). 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58). 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 

51). 

- Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z 

dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz. 

U. 1951 nr 22 poz. 174). 

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami 

demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. 

Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a  także środki ochrony indywidualnej, 

stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.  

Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych 

środków ochrony osobistej. 

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być 

oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, 

a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób  

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.5  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca własnym staraniem i kosztem przygotuje zaplecze dla 
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potrzeb wykonawcy. 

1.4.6  Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Na placu wydzielonym wokół budynku / na terenie budowy wykonawca odpowiada za organizację 

ruchu. Organizacja powinna być wykonana na zasadach ogólnych. 

1.4.7  Ogrodzenia 

Do obowiązków wykonawcy należy ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

1.4.8  Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Nie dotyczy – teren zamknięty. 

 

1.5  Nazwy i kody 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 

zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny 

Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik 

główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe 

kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery 

cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter 

kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 

1.5.1  Grup robót 

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych lub ich części 

 oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

453 - Roboty instalacyjne w budynkach   

451 - Przygotowanie terenu pod budowę 

1.5.2  Klas robót 

4521 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
4531 - Roboty instalacyjne elektryczne 
4511 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

1.5.3  Kategorii robót 

45216200-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektów budowlanych oraz  

  instalacji 

45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego 

45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne  

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45317300-5 – Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45312310-3 – Ochrona odgromowa 

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 

45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia 

45314310-7 – Układanie kabli 

 

1.6  Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń 

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c. obiekt małej architektury. 

Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z  przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 



7 

 

Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę,  rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej 

konserwacji. 

Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne. 

 

Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także dziennik montażu. 

 

Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

 

Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane. 

 

Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 

Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
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różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

 

Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej  

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych. 

 

Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i specyfikacjach technicznych. 

 

ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

 

Instalacja elektryczna - zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych 

o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do określonych celów. 

 

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio połączonych 

ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii oraz 

chronionych przed przewężeniami wspólnym zabezpieczeniem. Obwód instalacji elektrycznej składa 

się z przewodów mogących być pod napięciem, przewodów ochronnych i związanych z nimi 

urządzeniami rozdzielczymi sterowniczymi wraz z wyposażeniem dodatkowym. 

 

Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy – instalacja odbiorcza) – obwód, do którego są 

przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Instalacja 

odbiorcza ma zapewnić możliwość zasilania wszelkiego rodzaju odbiorników elektrycznych w 

sposób dogodny i bezpieczny. 

 

Oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne, samoczynnie włączające się w przypadku 

wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mający na celu zapewnienie dostatecznej 

widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz umożliwienie ewentualnej 

ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne); oświetlenie awaryjne jest zasilane z 

awaryjnych źródeł zasilania poprzez niezależne obwody oświetleniowe lub część obwodów 

oświetlenia podstawowego. 

 

Rozdzielnica główna budynku – zespół odpowiednio dobranej i połączonej aparatury rozdzielczej, 

zabezpieczającej, łączeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, 

służący do zasilania i zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających oraz obwodów 

administracyjnych. 

 

Tablica piętrowa – blok funkcjonalny wyposażony w odpowiednią aparaturę rozdzielczą, 

zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowo-kontrolną, służący do zasilania obwodów budynku.  

 

Złącze – element łączący instalację budynku z przyłączem. Zawiera główne zabezpieczenie instalacji 

budynku. Ze złącza energia elektryczna jest dostarczana do rozdzielnicy głównej a z niej do instalacji 

wewnętrznej budynku.   

Instalacja komputerowa – kompletna sieć przewodów i urządzeń elektrycznych, służących 

bezawaryjnemu zasilaniu komputerów i rozprowadzeniu cyfrowego. 
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Instalacja telefoniczna – kompletna sieć przewodów i urządzeń elektrycznych, służących 

rozprowadzeni sygnału telefonicznego. 

 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym lub 

kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na 

wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub 

wielofazowych. 

 

Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.  

 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana  

Osprzęt linii kablowych – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 

zakończenia kabli. 

 

Osłona kabla  – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego . 

 

Przykrycie – folia ułożona nad kablem w celu ostrzeżenia a przez to ochrony przed mechanicznym 

uszkodzeniem z góry.  

 

Przegroda  – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 

urządzeń.  

 

Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej , w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 

kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 

urządzenia podziemnego.  

 

Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linia kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 

danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie 

występuje skrzyżowanie .  

 

Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  

2  Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.1  Właściwości wyrobów budowlanych 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać 

wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 

dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 

producentów. 

 

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr 55, poz. 250 ze 

zmianami:  Dz.U. 1997 nr 121 poz. 770; Dz.U. 1997 nr 104 poz. 661; Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1194; 

Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112; Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1145) maszyny, urządzenia i inne wyroby 

wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor 

Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać 

wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak 

bezpieczeństwa „B”. Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa 

pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

 

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą 

Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych  
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oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.). 

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi 

art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.  

2041 ze zmianami: Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782). 

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta 

zawierającą: 

a. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany; 

b. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 

d. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

e. inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

f. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu  

budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 

że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 

Prawo Budowlane. 

 

UWAGA: 

W wypadku braku ustalenia koloru materiałów w specyfikacji technicznej należy ustalić kolorystykę 

w trakcie wykonywania robót z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.2  Przechowywanie wyrobów budowlanych 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, 

przewietrzanych i dobrze oświetlonych . Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 

gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw 

wykonujących elektryczne roboty instalacyjne - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, 

wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego 

wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem 

budowy.  

 

2.3  Transport wyrobów budowlanych 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 

itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich 

konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 

wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków: 

 kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie 

przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna średnica 

kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna kabla, 

 bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na 

krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny 

nie mogły się przetaczać. 

 stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla lub przewodu 

należy układać poziomo. 

 zabronione jest: przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami. 

Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy 

pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie 

kręgów kabli i przewodów jest zabronione. 



11 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną na utratę cech 

jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. 

 

2.4  Warunki dostawy wyrobów budowlanych 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie określonego materiału z 

określonego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 

robót elektrycznych winien podać inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 

 

2.5  Składowanie wyrobów budowlanych 

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny 

być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzęt należy 

przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy 

składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na 

bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na 

krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 

 

2.6  Kontrola jakości wyrobów budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 

przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor nadzoru ustali, jaki system 

kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. 

 

Kontrola winna obejmować: 

 Jakość użytego materiału. 

 Atesty na materiały i urządzenia. 

 Świadectwa dopuszczenia do stosowania. 

 Aprobaty techniczne. 

 Protokóły odbiorów częściowych 

 Zgodności wykonania robót z projektem. 

 Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami. 

 Zgodności z przedmiarem robót. 

 Jakość i trwałości wykonania robót. 

 Zachowania warunków bhp i ochrony ppoż. 

 Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 

 Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny. 

 Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 

 Uprzątnięcia pomieszczeń po zakończeniu robót. 

 

3  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 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 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać 

instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt 
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powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

4  Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodem skrzyniowym, 

wywrotką i samochodem dostawczym w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 

Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać 

instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

5  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem 

technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. 2016, poz. 290) , 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony - Dz. U. 

2014 Nr 0 poz. 883). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne, część I. część 24 tynki, część 26 okładziny zewnętrzne i wewnętrzne. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część V - Instalacje 

Elektryczne. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II - Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe. 

 Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 

prowadzonych robót.  

 Instrukcjami montażu. 

 Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami 

wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst ujednolicony 

- Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 1422) . 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń 

opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 
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6  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1 Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 

przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor nadzoru ustali, jaki system 

kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. 

 

Kontrola winna obejmować: 

 Jakość użytego materiału. 

 Atesty na materiały i urządzenia. 

 Świadectwa dopuszczenia do stosowania. 

 Aprobaty techniczne. 

 Protokóły odbiorów częściowych 

 Zgodności wykonania robót z projektem. 

 Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami. 

 Zgodności z przedmiarem robót. 

 Jakość i trwałości wykonania robót. 

 Zachowania warunków bhp i ochrony ppoż. 

 Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 

 Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny. 

 Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 

 Uprzątnięcia pomieszczeń po zakończeniu robót. 
 

6.2  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 

braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

7  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar określał będzie faktyczny zakres 

wykonanych robót w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.  

Obmiar należy sporządzić w/g założeń przyjętych w katalogach. Wyniki obmiaru należy wpisać do 

książki przedmiarów. 

8  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór częściowy. 

 Odbiór ostateczny końcowy. 

 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru. 

 Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania. 

 Protokoły odbiorów częściowych. 

 Dziennik budowy z wpisami dotyczącymi ewentualnych zmian do dokumentacji technicznej. 

 Terminowość wykonania robót. 

 Przepisy obowiązującego prawa budowlanego. 

 Warunki techniczne odbioru robót. 

 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 

 Atesty na materiały i urządzenia. 

 Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 

 Atesty na materiały i urządzenia. 

 Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca 
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wpisem w dzienniku budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia. 

Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru 

ustalonego przez Inwestora. 

Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór pogwarancyjny 

będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawnią się w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi. 

9  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Nie przewiduje się robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

10  Dokumenty odniesienia 

10.1  Elementy dokumentacji projektowej 

 Projekt wykonawczy  

 Przedmiar robót 

 

10.2  Normy związane 

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z 

następujących arkuszy: 

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

wymagania podstawowe. 

- PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

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 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

- 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 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektrycznymi (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 60364-4-47:1999 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 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 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. 
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Ochrona przeciwporażeniowa. 

- 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. Obciążalności 

prądowe długotrwałe przewodów. 

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

- 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. 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. Sprawdzenie. 

Sprawdzenie 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 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

- PN-IEC 60364-7-703 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 rolnych 

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 podjazdy wypoczynkowe. 

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacja oświetlenia zewnętrznego. 

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

- PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 

- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

- PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (norma wieloarkuszowa). 

- PN-89/E-05012 Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich 

instalowanie. Ogólne wymagania i odbiór techniczny. 

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

- PN-90/E-93002 Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych lub podobnych. 
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- PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych z punktu widzenia ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

- PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji 

i urządzeń. Wymagania. 

- PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. 

- PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

- PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

- PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

- PN-IEC 60439  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. 

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 

ogólne. 

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym niż 1kV. 

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej. 

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 

- PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 

Część 2:  

    Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

- PN-E-05033:1994  Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego.  

- PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji. 

- BN-84/8984-10  Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 

Ogólne wymagania. 

- BN-88/8984-17  Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

- PN-EN 50173 Systemy okablowania strukturalnego. 

- PN-EN 60849 Dźwiękowy system ostrzegawczy. 

- BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wnętrzowe. Wymagania 

ogólne. 

- PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN-93/E-08390 Systemy alarmowe. 

- PN-92/M-51004 Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. 

- PN-IEC 614-1+A1 Wymagania dla rur do instalacji elektrycznych. 

- PN-IEC 614-2-2+A1 Wymagania dla rur do instalacji elektrycznych. 

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

emulsyjnymi. Warunki wykonania i badania przy odbiorze. 

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na spoiwach 

bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. 

- BN-72/8841/-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w 


