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Specyfikacje. Techniczne  - roboty elektryczne 

 

BUDOWA  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH 

 

1. Wstęp ST 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem remontu instalacji elektrycznych w  budynku Zespołu Szkół im. Jana 

Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązkowy dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót z wykonaniem remontu instalacji elektrycznych w budynku Zespołu 

Szkół w Wierzchowiskach Drugich 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

instalacji elektrycznych w budynku obejmują: 

a) wymagania wykonawcze 

b) wymagania materiałowe 

c) technologię montażu 

d) transport i rozładunek 

e) składowanie materiałów 

f) nadzór i odbiory 

 

zakres prac do wykonania: 

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 

- wykucie bruzd dla rurek dla przewodów YTKSYekw 2x2x0,5 , YTKSY 4x2x0,5 , FTP kat 6 

- ułożenie przewodów dla obwodów gniazdkowych i oświetleniowych 

- ułożenie rurek z przewodami telefonicznymi oraz przewodami głośnikowymi , FTP  i kamer 

- montaż gniazdek wtyczkowych ogólnego stosowania ora wyłączników i przełączników 

- montaż gniazd typu DATA w zestawach ramkowych po trzy sztuk + gniazdko telefoniczne pojedyncze 

  + gniazdko komputerowe podwójne 

- montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych oraz żarowych 

- montaż wlz i rozdzielni 

- tynkowanie bruzd  

- sporządzenie pomiarów i dokumentacji powykonawczej zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfIkacji są zgodne lub równoważne 

z normami obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387, a w przypadku ich braku z normami branżowymi indywidualnie przy 

każdej pozycji dodatkowo. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Roboty związane z budową instalacji elektrycznych w budynku prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 

świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania obiektu. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów ,Wykonawca powiadomi 

zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału..Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Zamawiającego 

2.2. Materiały do wykonania 

 

              Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obiektu, według zasad niniejszej specyfIkacji są: .  

- przewody instalacyjne wielożyłowe w izolacji z tworzywa sztucznego o wytrzymałości na 750 V do  

        układania w tynku -     YDYt, YDYp, 

        -      przewody instalacyjne wielożyłowe w izolacji z tworzywa sztucznego do układania nt - YDY 

        -      kabel nn YKY ,YAKY . 

        -      kabel sterowniczy - YTKSY 

        -      rurki instalacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy 22,28,37 

        -      wyłączniki instalacyjne różnicowoprądowe 6-25 A z członem różnicowoprądowym 30 mA 

 

- wyłączniki nadmiarowoprądowe 6-50 A (do montażu na listwie zatrzaskowej) 

- rozłączniki 160 A 

- obudowy tablic rozdzielczych z listwami zatrzaskowymi i drzwiczkami transparentowymi o stopniu ochrony IP41 

- złącze kablowe 

- puszki i odgałęźniki 

- osprzęt instalacyjny pt 

- osprzęt instalacyjny nt szczelny 

- oprawy oświetleniowe jarzeniowe do przykręcania 

- oprawy oświetleniowe jarzeniowe do zawieszania 

- oprawy żarowe 

- końcówki kablowe 

- oznaczniki 

- kołki wstrzeliwane, rozporowe 

- koszulki izolacyjne 

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w 

obowiązujących w Polsce przepisach, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 

elementów. 

 

3.2. Sprzęt użyty do wykonania 

 

samochód dostawczy  

sprzęt ręczny (wiertarki,młoty udarowe). 

mierniki pomiarowe 

 

4. TRANSPORT 

 

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

zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające 

ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżone przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych 

należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 

nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i 

zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

5.1.1.Dostarczenie materiałów 

 

Materiały przechowywać w pomieszczeniach magazynowych,  które  muszą być zamykane, muszą także 

zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie 

wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, 

urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych muszą być wyznaczone na 

terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób 

ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli muszą być zabezpieczone przed zawilgoceniem 

i innymi wpływami środowiska_. 

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

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

odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami 

dostawy. 

 

5.1.2.Połączenia elektryczne przewodów sztywnych 

 

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek metalowych, przewodzących prąd, 

muszą być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte 

powłoką metalowa ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą 

polerską). 

Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją wazelina bezkwasową. 

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

 

5.1.3. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
  

 Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

- proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych, 

- oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej 

         ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo, 

-      sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę, 

-      z końcówką kablową końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie, 

-      z końcówką kablową do lutowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

- proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze 

  oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie 

  pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki, 

- z końcówka kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie lub 

- spawane, 

-     z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

 

Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczanie w strefie montażowej, 

- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

   montażu sprzętu, 

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

  przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 

  w instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 

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

- osadzanie 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(pkt 2.2.2.), 

- 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. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 
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Średnica znamionowa rury  18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

- 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 instalacyjnych 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 podana w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i 

przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza być ułożone swobodnie 

i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne z 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. 

 

5.1.4.Montaż opraw oświetleniowych ,sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 

Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kółkach rozporowych plastikowych. T 

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 przyłączenie  

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. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni 

ochronnych. 

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-bigunowych 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 kombinacja barwy zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.
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5.1.5.Próby montażowe 

 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 

dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń.  

 

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót elektrycznych 

 

 
5.2.1.Montaż instalacji elektrycznych 

 

Montaż instalacji elektrycznej przeprowadzić po wykonaniu demontażu starej instalacji oraz wykuciu bruzd. We 

wszystkich instalacjach stosować przewody z izolacją na napięcie 750 V. Stosować przewody typu YDY, YDYp, 

YKY,YLY z zastosowanie p/t. 

Instalację do gniazd wtyczkowych l-fazowych wykonać jako 3-żyłową (trzeci przewód ochronny) natomiast do 

gniazd 3-fazowych linie 5-cio przewodowe.Silniki 3 fazowe asynchroniczne(Gwiazda)  zasilane są przewodem 

czterożyłowym – L1, L2, L3, PE 

 

 

5.2.2.Rozdzielnice 

         CPV  45315700-5 

Rozdzielnice przewidziano w obudowach izolacyjnych w II klasie ochronności. 

Na terenie obiektu należy zamontować następujące rozdzielnice: W.G , R-G, T-l, T-2, T-3 

 

Rozdzielnica R-G. 

Rozdzielnica R-G  jest rozdzielnicą główną, z której zasilane są poszczególne obwody i rozdzielnie projektowne i 

istniejące. Rozdzielnicę należy zamontować (wkuć) w pomieszczeniu korytarza w miejsce  istniejącej . 

 

Rozdzielnica T-1 T-2 , T-3 

rozdzielnia T-1 jest przeznaczona do zasilania obwodów gniazd wtyczkowych komputerowych  ,gniazd ogólnego 

stosowania oraz oświetlenia na piętrze. Rozdzielnicę przyjęto typu RWN . Rozdzielnicę wyposażyć w wyłącznik 

główny,ochronniki przepięć .wyłączniki różnicowoprądowe P302 25A 30mA  kat A ,wyłączniki 

nadmiarowoprądowe S301 

 

 

Wyłącznik główny W.G. 

Na zewnątrz budynku zamontować wyłącznik główny przeciwpożarowy typu RA-160A w obudowie z tworzyw 

termoutwardzalnych z przeszklonymi drzwiczkami z możliwością oplombowania (przed pomiarem) 

 

 

 

5.2.3.Instalacja ochrony od porażeń 

 

Dla ochrony od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie w układzie TN-S. Ochrona przez zastosowanie szybkiego 

wyłączenia jest zrealizowana przez: 

-  urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi, bezpieczniki z wkładkami 

topikowymi) 

-  wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe. 

Ochroną objęto: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trójfazowe i oprawy oświetleniowe.  

Przewody ochronne należy prowadzić razem z przewodami roboczymi. Przewodów ochronnych nie wojno 

zabezpieczać ani przerywać wyłącznikami. Gniazda wtykowe jednofazowe typu 2x10 A/ 

Przewody ochronne instalacji należy podłączyć na tablicach rozdzielczych do przewodu ochronnego linii zasilającej 

i sprowadzić do szyny ochronnej FE. Przewody ochronne muszą być koloru żółto-zielonego. Przewód ochronny PE 

należy sprowadzić do głównego połączenia wyrównawczego. 

Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarami. 
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5.2.4.Ogrzewanie pomieszczeń 

Ogrzewanie pomieszczeń budynku z kotłowni istniejącej 

 

5.2.5 Wentylacja mechaniczna 

wentylacja pomieszczeń łazienek i pomieszczeń biurowych istniejąca 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

 

Urządzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne muszą posiadać atest fabryczny lub 

świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty i DTR. 

 

6.2.Kontrola i badania w trakcie robót 

 

- sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu  

- zgodność z dokumentacją i przepisami  

- kompletność wyposażenia  

- poprawność oznakowania 

        -      poprawność montażu 

        -      brak widocznych uszkodzeń 

 

6.3.Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję 

izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, jak również pomiary rezystancji 

uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń oraz natężenia oświetlenia. Wykonać obowiązujące 

badania rozdzielnic i urządzeń. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 
Obmiar robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia 

wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. . 

 Jednostką obmiaru jest: sztuka, metr,komplet 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Przy odbiorze robót muszą być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 

b) Dziennik Budowy, 

c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

e) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

f) protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

g) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

h) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 

i) dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń, 

j) Protokoły pomiarów i badań. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,  

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, aktualność 

Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,  

- udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
 Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 

Zgodnie z Dokumentacja Projektową należy wykonać zakres robot wymieniony w p.1.3. niniejszej ST. 

       Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

-  roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
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-  zakup kompletu materiałów i urządzeń oraz wszystkich prefabrykatów (kompletnie 

   wyposażonych, pomalowanych i oznakowanych) z transportem na miejsce wbudowania, 

-  wykonanie gniazd dla osadzenia Konstrukcji wsporczych, rozdzielnic oraz montaż tych 

    konstrukcji, 

   -   montaż rozdzielnic, 

-  układanie kabli energetycznych i sterowniczych, 

-  montaż przewodów, 

-  montaż osprzętu elektrycznego, opraw, gniazd, wyłączników itp., 

-  zarobienie i podłączenie kabli i przewodów, 

-  wykonanie podłączeń urządzeń, 

-  wykonanie pomiarów elektrycznych, 

-  montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 

-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

-  próby montażowe, sprawdzenie działania urządzeń o ile jest to możliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-84/E-02035      Oświetlenia elektryczne obiektów energetycznych 

PN-84/E-02033      Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

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

PN-IEC 60364        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

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

                                   na napięcie  znamionowe 0,6/1 kV. 

BN-73/3725-16       Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia) 

PN-61/E-01002              Przewody elektryczne 

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

 przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  

 dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciw- 

 porażeniowa. 

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 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

 dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i  

 łączenie. 

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. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

 I montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia  

 ogólne. 

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

 i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

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

 i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność  

 prądowa długotrwała przewodów. 

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

 i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura  

 rozdzielcza i sterownicza. 

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

 i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia 

  i przewody ochronne. 

 

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

 i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 
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 Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

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

 i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 

 bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w 

wannę . 

. 

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

 Przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 

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

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. 

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

maszyną. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

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

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

napięcia. Część 1 : Zasady, wymagania i badania. 

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

podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

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

pośredniczące. 

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

instalacji domowych i podobnych. Część 1 : Wyłączniki do obwodów 

prądu przemiennego. 

 

PN-EN 60898-1:2003/                    Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

A1:2005 (U) przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki 

do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1) 

  

 

PN-EN 60898 -1:2003/  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń  

AC:2005 (U) przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.  

 Część 1: Wyłączniki do obwodu prądu przemiennego. 

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

wbudowanego zabezpieczenia nad prądowego do użytku domowego i 

podobnego (RCCB). Część 1 : Postanowienia ogólne. 

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

wbudowanym zabezpieczeniem nad prądowym do użytku domowego i 

podobnego (RCBO). Część1:Postanowienia ogólne. 

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

Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/ Urządzenia i układy elektryczne w obiektach  

Az1;2000                                                     elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych 

badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

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

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm
2
. Wymagania i 

badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93219:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 

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

badania. 

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

PN-EN 81-2                                                 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów 

 

 

 

 

P10.2  Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
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   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  

  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  

   Nr 202, poz.2072,zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2002 r. w sprawie dziennika 

   budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  

   dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002r. Nr108, poz. 953 z  

   późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów   

  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

  budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr198, poz.2041). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 

   oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 

   w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowania CE  

   (Dz.  U. Nr 195, poz. 2011). 

 

 

 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

   Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

   instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne  w budynkach mieszkalnych. 

   Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty     

   instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie piorunochronne w  budynkach 

   użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

   Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 

 

 

 


