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Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność FIRMY i mogą być stosowane, powielane  
oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych 
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I. WSTĘP 

1. Typ robót 

 

CPV 45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

CPV  45311000-0 roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

 

2. Przedmiot S.T. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na przebudowie z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 

15 i zagospodarowaniem terenu. 

 

3. Zakres stosowania S.T. 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

4. Zakres robót objętych S.T. 

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową, opisami technicznymi, rysunkami i obejmują:  

 rozdzielnicę RG, RK,RS,RB 

 instalacje siły i gniazd jednofazowych,  

 instalacja oświetlenia, 

 instalację uziemień i odgromową.  

 

 

5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

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

Projektową, specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 

poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.  

 

II. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisami 

technicznymi, rysunkami i obowiązującymi normami. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych 

powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj 

materiałów to powinny być zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. W czasie transportu i składowania 

końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami 

środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwo jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia  

prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru 

technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 
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III. SPRZĘT 

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem 

sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót. Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu 

następującego sprzętu mechanicznego:  

 ciągnik kołowy 37kW,  

 przyczepa do przeworzenia kabli, 

 przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego, 

 spawarka, 

 środek łącznośi pbezprzewodowej, 

 środek transportowy, 

 żuraw samochodowy do 4t.  

 

 

IV. TRANSPORT  

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 

zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy, dłużycowe, a materiały wysokie należy 

zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z 

kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i 

przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

tych, urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 

elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności transportowane 

urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę ostrożnie 

załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. W czasie transportu końce 

wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Środki 

transportu przewidziane do stosowania:  

 przyczepa do przewożenia kabli 4t,  

 samochód samowyładowczy do 5t,  

 samochód dostawczy do 0,9t.  

 

V. WYKONANIE ROBÓT - WYMAGANIA OGÓLNE 

Połączenia elektryczne przewodów: 
 

 powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, 

przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, 

 zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną 

należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską, 

 połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym. Szyny 

o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie, 

 śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną, 

 połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie 

połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym 

lub owinięcie taśmą. 

 

Połączenia elektryczne kabli: 
 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem 

prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku; gdy 

zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę 

montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 
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Śruby i wkręty w połączeniach: 

 

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia 

wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli 

zostanie zachowana wysokość ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę. 

 

Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp.: 

 

w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a 

przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+-" należy 

łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką). 

 

Prowadzenie i montaż instalacji: 

 

Instalacje elektryczne prowadzić pod tynkiem w następujący sposób: 

 ustalić przebieg trasy,  

 wyciąć lub wykuć bruzdy jeżeli jest to konieczne, 

 ułożyć przewody i przymocować,  

 zamontować puszki pod osprzęt i rozdzielcze, 

 dokonać koniecznych połączeń przewodów z osprzętem i w puszkach.  

 

Instalacje elektryczne w kanałach instalacyjnych PCV w następujący sposób: 

 ustalić przebieg trasy,  

 ułożyć przewody w kanałach,  

 zmontować kanały z przewodami za pomocą typowych uchwytów, 

 zamontować puszki pod osprzęt i rozdzielcze, 

 dokonać koniecznych połączeń przewodów z osprzętem i w puszkach.  

 

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu: 

 

 montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych 

urządzeń, 

 kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp, 

 odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować niedopuszczalnych 

naciągów i naprężeń, 

 w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory, 

 dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem 

sześciokątnym, 

 najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 

 

Próby pomontażowe: 

 

Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. 

prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 

próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji, rozdzielnicy i urządzeń. 

 

 Sieci i instalacje siłowe wnętrzowe niskiego napięcia  
Kable i przewody w osłonach należy układać bardzo starannie. Należy zapewnić takie wykonanie, aby przewody 

uszkodzone mogły być łatwo wymienione. Odległość w świetle pomiędzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna być 

mniejsza niż średnica zewnętrzna grubszego z sąsiadujących kabli lub niż dwukrotna średnica kabla jednożyłowego 

ułożonego w wiązce, składającej się z kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym, odległość pomiędzy warstwami 

kabli nie powinna być mniejsza niż 15cm. Najmniejsza dopuszczalna odległość kabli od rurociągów wentylacyjnych, 

wodociągowych i gazowych wynosi 20cm. Przejścia kabli przez wewnętrzna ściany pomieszczeń, przegrody, stropy należy 

wykonać w rurach lub innych osłonach otaczających, rury należy uszczelnić. Przejścia kabli pomiędzy strefami 

pożarowymi należy uszczelnić materiałem takiej odporności ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy strefami pożarowymi. 
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Przy skrzyżowaniach kabli z innymi kablami lub przewodami izolowanymi, odległość w świetle pomiędzy nimi powinna 

wynosić co najmniej 5cm. 

 

 Pomiary okablowania strukturalnego: 
Po zakończeniu prac instalację należy poddać pomiarom i badaniom sprawdzającym. Wykonawstwo pomiarów 

powinno być zgodne z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów 

okablowania poziomego oraz szkieletowego. Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada wgrane 

oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi 

posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów 

musi charakteryzować się przynajmniej IV klasą dokładności wg IEC 61935-1/Ed. W przypadku sieci miedzianej pomiary 

należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego (ang. „Permanent Link”) – przy wykorzystaniu odpowiednich 

adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. W przypadku sieci miedzianej pomiary 

należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału razem z kablami krosowymi (ang. „channel”) – przy wykorzystaniu 

odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Kable krosowe, które 

zostały użyte do przeprowadzenia pomiarów należy przekazać inwestorowi. 

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych: 

 Wire Map – mapa połączeń, 

 Length – długość, 

 Propagation delay – opóźnienie propagacji, 

 Delay skew – opóźnienie skrośne, 

 NEXT – near end cross-talk, 

 PSNEXT – Power sum next, 

 ACR – attenuation to crosstalk radio, 

 PSACR – Power sum ACR, 

 ELFEXT, 

 PSELFEXT, 

 Insertion loss – straty wtrąceniowe, 

 Return loss – straty odbiciowe. 

 

Uwaga: 

Testy końcowe powinny być wykonywane tylko po faktycznym ukończeniu realizacji. Nie należy akceptować 

żadnych wyników mieszczących się w marginesie błędu. Wyniki testów należy przekazać Inwestorowi przed wykonaniem 

weryfikacji końcowej systemu. 

 

 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją i przepisami, 

 poprawnego montażu, 

 kompletności wyposażenia,  

 poprawności oznaczenia,  

 braku widocznych uszkodzeń,  

 należytego stanu izolacji, 

 skuteczności ochrony od porażeń. 

 

1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać 

atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

 

2. Badania i pomiary pomontażowe po zakończeniu robót należy wykonać: 

 zachowania ciągłości żył roboczych,  

 skuteczności ochrony od porażeń, 
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 sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów l fazowych nn,  

 sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji, 

 pomiar oświetlenia, 

 sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 

 

VII. ODBIÓR ROBOT 

 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,  

 protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

 dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 

 dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 

 

 

VIII. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 poz.690, (Dz. U. Nr 33/2003 poz.270, Dz. U. Nr 

109/2004 poz.1156.)  

 PN-IEC 60364-1 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot wymagania 

podstawowe.  

 PN-IEC 60364-3 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.  

 PN-IEC 60364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 PN-IEC 60364-4-42 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

 PN-IEC 60364-4-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

 PN-IEC60364-4-442 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. 0chrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.  

 PN-IEC60364-4-443 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi.  

 PN-IEC60364-4-46 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 8/8  

 PN-IEC60364-4-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

 PN-IEC60364-4-473 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

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

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

 PN-IEC 60364-5-52 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.  

 PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów.  

 PN-IEC 60364-5-537 – 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 – 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-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. · PN-92/E-05031 – 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym.  

 PN-EN 12464-1 – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  

 PN 92/E-05009/56 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  

 PN-IEC 99-1:1993 – Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu 

przemiennego.  
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 PN-76/E-90301 – Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinylowej 

na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.  

 PN-91/M-42029 – Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.  

 BN-84/3067-01.00 – Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania.  

 PN-82/E-01003 – Łączniki niskonapięciowe. Oznaczenia umowne.  
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