
 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

NR ST-E-0.1 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
 
 
 
 
 
 

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji 
mieszkań komunalnych na „Dzienny Dom Pobytu 
Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 

ADRES: Działka nr 2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec 
Miasto, obr. ewid. 0001, Ogrodzieniec 
42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 69 
 

INWESTOR: Gmina Ogrodzieniec 
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25 
 

BRANŻA: Elektryczna 
 

ZAKRES: Instalacje elektryczne wewnętrzne 
 

DATA:  Lipiec 2019 
 

 
 
 
 
 
 
       

Funkcja Imię i Nazwisko Podpis 

Autor opracowania mgr inż. arch. Robert Filipek  

   
 
 

Zawiercie, lipiec 2019 
 

 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

SPIS TREŚCI 

1 Część ogólna ..................................................................................... 3 

1.1 Nazwa zamówienia........................................................................................... 3 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych............................................................... 3 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe ........................................................... 3 

1.4 Informacje o terenie budowy ............................................................................ 3 

1.5 Nazwy i kody robót .......................................................................................... 3 

1.6 Określenia podstawowe .................................................................................... 3 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu ..................... 5 

2.1 Materiały ......................................................................................................... 5 

2.2 Sprzęt ............................................................................................................. 8 

2.3 Transport ........................................................................................................ 9 

3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych .................... 9 

3.1 Montaż instalacji elektrycznych ........................................................................10 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów ................................... 12 

4.1 Badania i pomiary ...........................................................................................13 

4.2 Badania i pomiary instalacji elektrycznych ........................................................13 

4.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami ................13 

5 Obmiar robót .................................................................................. 13 

5.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót ..................................................................14 

6 Odbiór robót ................................................................................... 14 

6.1 Rodzaje odbiorów robót ..................................................................................14 

7 Rozliczenie robót ............................................................................ 14 

7.1 Zasady rozliczenia płatności .............................................................................14 

8 Dokumenty odniesienia .................................................................. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót buodwlanych. 
Niniejsza Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót branży 
elektrycznej i obejmuje: 

• Rozdzielnice lokalne, tablice rozdzielcze 
• układanie przewodów i kabli; 
• montaż osprzętu elektrycznego; 
• połączenia wyrównawcze; 
• montaż oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego; 
• pomiary elektryczne. 

 
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - CPV 45311200-2 
• Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych – CPV 

45311000-0 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
Ponadto wprowadza się następujące pojęcia: 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład 
instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 
elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
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Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących 
dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, 
sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 
przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

• przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
• drabinki instalacyjne, 
• koryta i korytka instalacyjne, 
• kanały i listwy instalacyjne, 
• rury instalacyjne, 
• kanały podłogowe, 
• systemy mocujące, 
• puszki elektroinstalacyjne, 
• końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, 

dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub 
wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania 
energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, 
ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 
szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub 
elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 
Stopień ochrony IP - określona w PN umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 
obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
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• wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
• kucie bruzd i wnęk, 
• osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
• montaż uchwytów do rur i przewodów, 
• montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów, 
• montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
• oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na 
którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania 
ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej 
pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie 
zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, 
parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia 
potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub 
urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy 
zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) 
dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Rodzaje materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej oraz dokumentach odniesienia 
tj. normach, aprobatach technicznych.  
 
Tablice rozdzielcze 
Rodzaje i wyposażenie rozdzielnic i tablic podano w dokumentacji projektowej. 
Dla montażu tablic wnękowych należy wykonać wnęki dostosowane do wielkości 
poszczególnych rozdzielnic, które należy otynkować. Po otynkowaniu wnęk należy 
wykonać ślepe otwory pod osadzenie kołków kotwiących dla montażu rozdzielnic 
wnękowych i natynkowych, następnie mocować wszystkie rozdzielnice oraz 
wyposażenie. 
 
Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg 
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.  
Jako materiały przewodzące można stosować miedz i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 
5.  
Przewody  instalacyjne  należy  stosować  izolowane  lub  z  izolacją  i  powłoką  
ochronną  do  układania  na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio 
do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także  natynkowo,  wtynkowo  lub  
pod  tynkiem;  ilość  żył  zależy  od  przeznaczenia  danego  rodzaju przewodu.  
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Napięcia  znamionowe  izolacji  wynoszą:  300/300,  300/500,  450/750,  600/1000  
V  w  zależności  od wymogów, a przekroje układanych przewodów mogą wynosić 
(0,35) 0,4 do 240 mm2.  
Jako materiały przewodzące można stosować miedz 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 ozdzielnice  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.  
Jako materiały  przewodzące  szynoprzewodów można stosować miedz  i  aluminium  
(aluminium  pokryte niklem  i  ocynowane);  szynoprzewody  można  montować  
wykonane  w  obudowie o określonym  stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 
 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na 
podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy 
podłogowe). 
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych 
jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów  
instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i  
przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować  
skomplikowane ciągi drabinkowe. 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub  
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub 
grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają 
bogate 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). 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) 
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest 
używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 
wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 
60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw 
sztucznych lekkich i średnich.  
 
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. 
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw 
sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak 
rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub 
zamykane). 
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 
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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 φ 60 mm, sufitowa 
lub końcowa φ 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa φ 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. 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić 
można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, 
zaciski ochronne itp. 
 
Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w 
puszkach φ 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. 

 
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 φ 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, 
 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
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Osprzęt oświetleniowy 
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.  

Typy i rodzaje opraw oświetleniowych dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Oświetlenie ogólne w oparciu o oprawy ledowe. 
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.  
 
2.1.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót instalacyjnych 

 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej; 

• są właściwie oznakowane i opakowane 
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do 
fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia.  
 
2.1.3 Wrunki przechowywania materiałów 

 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W 
szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") 
lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach 
foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 
mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
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Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do 
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
2.3 Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:  

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu 
należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i 
przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, 
przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną 
aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania; 

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich 
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, 
zamków itp.,  

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska 
montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 
3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 

 
Wykonawca robót elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania 
instalacji, umiejętność czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni 
zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także Trwałości eksploatacyjnej. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
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przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

 
3.1 Montaż instalacji elektrycznych 
 
3.1.1 Montaż tras kablowych 
 
Montaż koryt i drabin należy wykonać poprzez przykręcenie elementów 
bezpośrednio do podłoża lub gotowej konstrukcji, lub za pomocą kotew, uchwytów, 
łączników. Dla drabin i koryt kablowych należy stosować konstrukcje wsporcze ze 
stali ocynkowanej. 
W przypadku koryt kablowych dopuszcza się stosowanie wyłącznie tras kablowych / 
koryt produkowanych z blach perforowanych. Montaż koryt i drabin należy wykonać 
poprzez przykręcenie elementów bezpośrednio do podłoża lub gotowej konstrukcji, 
lub za pomocą kotew, uchwytów, łączników. Dla drabin i koryt kablowych należy 
stosować konstrukcje wsporcze ze stali ocynkowanej. 
W miejscach odejść kabli i przewodów z tras kablowych kable należy mocować 
bezpośrednio do konstrukcji w rurach instalacyjnych PVC. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na dopuszczalne wielkości obciążenia koryt i 
drabin, które uzależnione są od odstępów punktów podparcia. Podczas przeciągania 
kabli wzdłuż ciągów kablowych mogą wystąpić znaczne obciążenia dodatkowe. 
Niedopuszczalne jest generowanie w/w obciążeń na konstrukcjach nośnych 
istniejących ciągów tras kablowych.  
 
Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta 
i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
Układanie orurowania i oprzewodowania 
Orurowanie i oprzewodowanie wtynkowe układać należy w wykutych bruzdach, 
mocując je do podłoża klamerkami lub tynkiem. Stosowane klamerki winne być 
zabezpieczone przed rdzewieniem. 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. 
 
3.1.2 Montaż kabli i przewodów nn 
 
Linie kablowe niskiego napięcia należy prowadzić w poziomie w ciągach koryt 
kablowych, a w pionach w wydzielonych szachtach instalacyjnych na drabinach 
kablowych, w listwach i kanałach kablowych. W przypadku prowadzenia kabli i 
przewodów pojedynczych na tynku należy je prowadzić w rurkach instalacyjnych 
mocowanych na uchwytach dystansowych do ściany lub stropu. Dopuszcza się 
stosowanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodu co najmniej 
0,5cm tynku.  
W kanałach kablowych należy przewidzieć oddzielne koryta kablowe dla kabli o 
różnych napięciach znamionowych i kabli sterowniczych/sygnalizacyjnych w 
kolejności od dołu kanału: 

• dla kabli sygnalizacyjnych, 

 10 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

• dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV, 
• dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowycm 15kV. 

Dopuszcza się stosowanie jednego koryta kablowego dla kabli 
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV i kabli sygnalizacyjnych 
jeżeli kable te należą do tego samego urządzenia. 
Nie dopuszcza się stosowania jednego koryta kablowego dla kabli 
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV z kablami 
sygnalizacji i/lub sterowania. 
Należy zachować minimalne promienie gięcia zgodnie z PNE i instrukcjami wytwórcy. 
Należy zamocować kable w sposób zapewniający ich uporządkowane ułożenie na 
drabinkach i w korytkach. 
Kable oznaczać przez zastosowanie opasek kablowych zawierających: napięcie, 
przekrój kabla i numer linii zasilającej. 
Opaski oznaczeniowe należy umieścić przy końcach kabla, przy odgałęzieniach od 
głównego ciągu rozdzielczego. 
Otwory dla ciągów kablowych przez ściany o założonej wytrzymałości ogniowej 
należy zabezpieczyć w sposób zapewniający odtworzenie tej wytrzymałości po 
przeprowadzeniu kabli. 
 
3.1.3 Montaż rozdzielnic elektrycznych 
 
Zakres robót obejmuje: 

• przemieszczenie w strefie montażowej, 
• rozpakowanie, 
• ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
• trasowanie, 
• sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności 

zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
• 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 śrub kotwiących lub 
wsporników wraz z zabetonowaniem, 

• montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów demontowalnych na czas 
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 

• podłączenie uziemienia, 
• sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
• przeprowadzenie prób i badań. 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać, aby 
wszystkie kable odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest 
szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. 
 
Kucie wnęk i bruzd 
Wielkość wnęk dostosować należy do wielkości tablic z aparaturą; wielkość bruzd 
należy dostosować do średnic rur lub szerokości przewodu wtynkowego. Rury i 
przewody wtynkowe układać należy jednowarstwowo. Kucie bruzd, wnęk i przebić w 
elementach konstrukcyjno-budowanych powinno zostać uzgodnione z właściwym 
projektantem. Przy przejściach przez ściany lub ze ściany na strop, rura lub przewód 
wtynkowy, całe winne być pokryte tynkiem. 
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3.1.4 Montaż  opraw oświetleniowych, sprzętu instalacyjnego i odbiorników 
 
Te elementy instalacji 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. 
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-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. 
 
3.1.5 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. Do głównej szyny uziemiającej 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. 
 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
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Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich 
zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w specyfikacji technicznej i 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót. 

 
4.1 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; 
w przypadku ich braku można stosować wytyczne krajowe albo inne procedery 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.2 Badania i pomiary instalacji elektrycznych 
 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty 
jest w PN-HD 60364-6:2008. Ponadto należy wykonać sprawdzenia 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 montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej, 

• pomiarach rezystancji izolacji, 
• pomiar natężenia oświetlenia. 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50MΩ.  
Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być 
mniejsza niż 20MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o 
napięciu 1kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań 
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008 
 
4.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 
spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

5 Obmiar robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
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5.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót 
 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

• dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m; 
• dla kabli i przewodów: m; 
• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.; 
• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.; 
• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 
6 Odbiór robót 

 
6.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Robty w zakresie wykonania instalacji elektrycznych podlegają następującym 
odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
• odbiorowi częściowemu; 
• odbiorowi ostatecznemu; 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 

7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
7.1 Zasady rozliczenia płatności 
 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 

• 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; 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

robót; 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót; 
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• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
specyfikacji technicznej szczegółowej; 

• likwidację stanowiska roboczego. 
 

8 Dokumenty odniesienia 
 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz przewodach 
sznurkowych 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym  
PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1 Miejsce pracy we 
wnętrzach 
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego.  
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. 
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.  
PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i 
sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami.  
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-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych. 
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PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 
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 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 
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 60364-534:1999 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-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54:  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i 
przewody połączeń ochronnych. 
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze. 
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa  
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: 
Sprawdzanie.  
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja –Identyfikacja zacisków urządzeń i 
zakończeń przewodów. 
PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja –Identyfikacja przewodów kolorami 
albo znakami alfanumerycznymi. 
PN-N 01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja. 
PN-N 01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
PN-E 05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1kV. 
PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-EN-50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i urządzeń uziemiających 
w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
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PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701:  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub prysznic. 
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego. 
PN-EN 61140:2005 
PN-EN 61140:2005 (A1:2008) Ochrona przed porażeniem elektrycznym – Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń. 
PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjne. Oświetlenie ewakuacyjne  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa  
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona  
przeciwporażeniowa. 
PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne  
PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane 
w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania 
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i  sterownic przeznaczonych do 
instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 
niewykwalifikowane – Rozdzielnice tablicowe. 
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