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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych wewnętrznych budynku usługowego z 

częścią biurową na dz. ewid. nr 78/1 w Winnej Górze. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

budową projektowanych instalacji elektrycznych wewnętrznych związanych z: 

- układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 

- montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych związanych z przygotowaniem podłoża, 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją projektową, 

- wykonaniem wymaganych prób i badań potwierdzonych odpowiednimi protokołami 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Deklaracja właściwości użytkowych – dokument w formie oświadczenia wydany przez 

producenta stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 

normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub 

wyrobu. 

1.4.2. Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce zakończone odpowiednio puszką, gniazdkiem, 

oprawą oświetleniową lub innym urządzeniem elektrycznym. 

1.4.3.  Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale 

do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

1.4.4. Osprzęt instalacyjny – zespół materiałów dodatkowych stosowanych przy układaniu 

przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 

uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. Do osprzętu 

instalacyjnego zalicza się między innymi przepusty kablowe, drabinki instalacyjne, korytka 

instalacyjne, rury, puszki końcówki kablowe i pozostały osprzęt taki jak oznaczniki przewodów, 

złączki i szyny. 

1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących 

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.6. Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z istniejącą dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną. Przed 



przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu szczegółowy 

harmonogram wykonania robót budowlanych. 

 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 

w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek, 

uzupełnień. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Wielkości określone w dokumentacji projektowej  i ST 

będą uważane za wartości docelowe., od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót. 

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

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy w stanie odpowiedniego ładu i porządku, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie szczególnie uważał na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wyrobów i dróg dojazdowych, 

- środków ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

 

 



1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia 

interesów osób trzecich. 

 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

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

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

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

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 

401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Proponowane 

ewentualne zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z 

Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których Producent: 

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności, 



- posiada deklarację właściwości użytkowych – dokument wystawiony przez Producenta i 

potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych 

wymagań rozporządzenia (rozporządzeń), 

- oznakował wyroby znakiem CE. 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 

dokumenty do udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów 

technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane 

niezgodnie z zaleceniami Producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały 

nie odpowiadające wymaganiom. 

 

2.2. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynku posiadały izolację wg wymogów dla 

rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować 

miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 

kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 

12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm².  

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 

układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych 

na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od 

przeznaczenia danego przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od 

wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm². 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 

10 mm² należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. Przewody szynowe służą do 

zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże rozdzielnice 

instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby 

odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw 

oświetleniowych zamontowanych liniowo. 

Należy stosować kabel i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne o 

określonej klasie odporności pożarowej  zgonie z normą PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11. 

 

2.3. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów  

2.3.1. Przepusty kablowe  

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 

miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach 

przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody 

układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury 

instalacyjne, listwy podłogowe) 

 

2.3.2. Koryta i korytka instalacyjne  

Wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw 

sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 20 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt 

posiadają zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych 

linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. 

Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli 

sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 

 

2.3.3. Rury instalacyjne  

Wykonane z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i 



jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe 

dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2 ) natomiast średnice typowych rur 

karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w 

instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub 

karbowane rury z tworzyw sztucznych. 

 

2.4. Źródła światła i oprawy 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 

zawierającego co najmniej: 

– dobór opraw i źródeł światła, 

– plan rozmieszczenia opraw, 

– rysunki sposobu mocowania opraw, 

– plan instalacji zasilającej oprawy, 

– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 

– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 

oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach 

ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. Wypusty sufitowe i ścienne 

powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój 

przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2  a napięcie izolacji nie może 

być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach 

prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

– do żarówek, 

– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 

– do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 

– do lamp sodowych, 

– do lamp ksenonowych. 

– do lamp typu LED 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 

przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie 

związane ze stopniami ochrony: 

– zwykła IP 20 

– zamknięta IP 4X 

– pyłoodporna IP 5X 

– pyłoszczelna IP 6X 

– kroploodporna IP X1 

– deszczodporna IP X3 

– bryzgoodporna IP X4 

– strugoodporna IP X5 

– wodoodporna IP X7 

– wodoszczelna IP X8 

W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania 

dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody 

 

2.5. Osprzęt instalacyjny 

2.5.1 Łączniki 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych 

i natynkowo-wtynkowych: 



• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za 

pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio 

na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5 mm2 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia. 

• Podstawowe dane techniczne: 

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

– prąd znamionowy: do 10 A, 

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44 

 

2.5.2 Gniazda wtykowe 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane 

do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów 

lub przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym 

do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 

1,5÷6,0 mm2  w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

2.5.3 Puszki instalacyjne 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 

łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i 

sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 

trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 

puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony 

minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na 

system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, 

podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co 

do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, 

rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla 

przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników 

instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / 

lub wkrętów. 



3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objęty specyfikacją 

techniczną muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym 

przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta a także powinny posiadać aktualne badania. 

Muszą spełniać wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie 

spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. 

Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych 

prac. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w Terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

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

wymaganiami specyfikacji technicznej, polskimi normami, z projektem, organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Decyzje 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. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

. 

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznej 

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej, 

– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 

instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 



– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 

wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 

przewodów, 

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 

trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 

wewnętrznej średnicy rury. 

– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie), 

– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 

do średnicy wprowadzanych rur, 

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,  

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 

mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 

wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie 

drutu prowadzącego, stalowego nie jest 

konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia, 

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 

bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 

kanałów instalacyjnych, 

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 

 

5.3. Montaż opraw oświetleniowych, osprzętu instalacyjnego i odbiorników energii elektrycznej 

Oprawy, osprzęt i odbiorniki montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 

zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie 

na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, 

urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem 

opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki 

do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach 

powinno  zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda 

wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 

pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w 

takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-

biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego 

bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu 

wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, 



trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 

schematami. 

 

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 

należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 

wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla 

części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem 

wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i 

miejscowe należy wybrać łącząc przewody 

ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne 

należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do głównej szyny 

uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając 

je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania 

połączenia bezpośredniego, pomiędzy 

elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych w 

rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki 

zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Program zapewnienia 

jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań. 

 

6.2 Sprawdzenie odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych. 

Sprawdzenie odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 

kontroli: 

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 

przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej, 

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

– pomiarach rezystancji izolacji, 



Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru 

należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. Po wykonaniu oględzin należy 

sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-

IEC 60364-6-61:2000. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną 

przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 

dokonywany obmiar robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla opraw, gniazd i łączników jest sztuka. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Do odbioru robót należy przedłożyć: 

- dokumentację powykonawczą, 

- instrukcje użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty 

związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 

- dziennik budowy, 

- protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru,  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

- raporty z pomiarów, 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową (schematy, plany powykonawcze) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 

występuje), 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 



– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

– usunięcie będące własnością Wykonawcy materiałów z placu budowy. 

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

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

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

(Zmiana Az1). 

3. PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

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

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

7. 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. 

8. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

9. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – 

Postanowienia ogólne-Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

11. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

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

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

13. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

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

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

16. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe. 

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

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

18. 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. 

19. PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

20. PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

21. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

22. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 

rolniczych i ogrodniczych. 

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

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

24. PN-EN 60445:2002 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. 

25. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi. 

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

27. PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

28. PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

29. PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 

30. PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. 

31. PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego. 

32. PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 

zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do 

obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 

33. PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego.  

34. PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

35. PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 

wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

36. PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

37. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 

odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 

badania (Zmiana Az1). 



38. PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 

robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

39. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

40. PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 

telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o 

określonej klasie odporności pożarowej 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. 

Instalacje elektryczne, 1973r. 

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

 Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 

 

 

 


