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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru całości Robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych dla 
zasilania klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni budynku Urzędu Statystycznego w Olsztynie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót związanych z: 

- modernizacją rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej, 
- układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
- wykonywaniem połączeń wyrównawczych, 
- montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, 

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 

- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze oraz montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego itp.), 

- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 

- przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań oraz  potwierdzenie  protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej, 

- przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań oraz  potwierdzenie  protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń 
wyrównawczych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 
 
Specyfikacja  techniczna  –  dokument  zawierający  zespół  cech  wymaganych  dla procesu  
wytwarzania lub  dla  samego  wyrobu, w zakresie  parametrów  technicznych, jakości, 
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
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Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, 
niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 
 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do 
określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych 
wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
 
Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  przez  upoważnioną jednostkę  badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału 
lub wyrobu. 
 
Rozdzielnica elektryczna  (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w 
bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed 
skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i 
obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) 
rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany  napięcia 
instalacji,  łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i 
alarmowe. 
 
Klasa ochronności  – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
 
Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
 
Wyposażenie rozdzielnicy  elektrycznej  –  zespół  aparatury i systemów połączeń 
wewnętrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
 
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 danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
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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: 

- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- systemy mocujące, 
- 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 lub rozdziału energii elektrycznej. 
 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
 
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). 
 
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. ). 
 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału. 
 
Osłona izolacyjna – osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym 
kabla. 
 
Miejsce wydzielone – zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do 
którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
 
 
Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
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Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 
poprzez odpowiednią instalację. 
Może występować jako uziemienie: 
ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy), 
lub 
robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu  
bezpiecznika  iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora 
lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV 
{prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 
 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (ochrona przeciwporażeniowa) - zespół 
środków zmniejszających ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 
 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) - ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym w warunkach braku uszkodzenia. 
 
Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) - ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym przy pojedynczym uszkodzeniu. 
 
Ochrona uzupełniająca - ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym stosowana w 
miejscach, w których występuje zwiększone ryzyko porażenia na skutek małej impedancji styku 
ludzi z ziemią lub z elementami budynku. 
 
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 tu zalicza się następujące grupy czynności: 

- Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- Kucie bruzd i wnęk, 
- Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- Montażu 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. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
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1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zgodną 
ze swoim zapleczem technicznym, łącznie ze schematami montażu, detalami połączeń, detalami 
mocowań itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa będzie podlegała zatwierdzeniu przez 
Przedstawiciela Zamawiającego.  
W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań oraz zobowiązany 
jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości Dokumentacji Projektowej i 
przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. Podpisana Dokumentacja 
Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. 
Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla stosowanych 
materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. 
Wykonawca przedstawi swoje doświadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz 
doświadczenie będzie podlegało ocenie Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.7. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego  
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia  
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
 
2. MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych 
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
 
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 
Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic, wykonania instalacji elektrycznej, 
odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Obudowy 
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Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są 
elementem  instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów 
pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem 
się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez  montaż wyposażenia 
dodatkowego  umożliwiają prawidłowe  funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się 
warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, 
umożliwiają prawidłowy montaż. 
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z 
PN-EN 60446:2004. 
 
2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący 
prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia 
wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną 
bądź deklarację zgodności. 
Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty 
zabudowy, szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski  
szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Na przewody linkowe  

należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 
 
2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice 
Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy 
wszystkie zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat 
zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
Podstawowe sposoby montażu: 
osadzenie w podłożu przy użyciu kołków  kotwiących lub  rozporowych (otwory do 
mocowania przygotowane w obudowie), 
przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej 
konstrukcji wsporczej. 
 
2.2.4. Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynku posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące należy stosować miedź, liczba żył: 3, 5. 
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje żył: do 16 mm². 
 
2.2.5. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe  i osłony krawędzi  –   w  miejscach  przejścia  kabli przez  ścianki  
konstrukcji  wsporczych  należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane 
bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy 
podłogowe). 
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2.2.6. 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). 
 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 
elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie lub skręcanie; ich 
zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne  odłączanie  i  przyłączanie 
przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz 
umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
 
Pozostały  osprzęt  –  ułatwia  montaż i  zwiększa  bezpieczeństwo  obsługi;  wyróżnić można 
kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 
2.2.7. Wewnętrzny osprzęt ochronny 
Połączenia wyrównawcze – najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której 
dołączone są wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje 
z szyną przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)” (Kod CPV 
45311100-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 
Ograniczniki przepięć – stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji 
elektrycznych przed niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do 
wyrównywania potencjałów. Istnieje możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji 
elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów. 
 
2.2.8. Specyfikacja materiałowa 
 
 

L.p. Opis 

JE
D

N
O

S
T

K
A

 
M

IA
R

Y
 

S
U

M
A

 

A B C D 
1 Zestaw szyn PE+N kpl 1 
2 Wkładka nożowa typu NH1 50A szt 6 

3 
Rozłącznik bezpiecznikowy 63A 3-fazowy montowany na 
szynie typu TH35 

kpl 1 

4 Wkładka bezpiecznikowa typu DO2 szt 3 

5 
Ochronnik przeciwprzepięciowy klasy I+II montowany na szynie 
typu TH35 

szt 1 
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6 Szyna montażowa TH35 wraz z wspornikami kpl 1 
7 Kabel typu YKYżo 5x16 m 60 
8 Kabel typu YKYżo 3x2,5 m 60 
9 Lokalna szyna wyrównawczas Pfe/Zn 30x4 kpl 1 
10 Kanał elektroinstalacyjny m 15 

 
 
2.3. Warunki przyj ęcia na budowę wyrobów do robót montażowych. 
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 (szczegółowej) SST, 

- 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 i prefabrykacji – wyrobów i 
materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu  instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały i prefabrykaty 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. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Stosowany sprzęt     
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu wynikającego z doświadczeń 
wykonawcy i dopuszczonego przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić zamontowanych elementów wewnętrznych. 
Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze 
umożliwiającej łatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosować opakowania w 
przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające 
wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na 
możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt 5. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
5.2. Modernizacja rozdzielnicy elektrycznej 
Zakres robót obejmuje: 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
- podłączenie uziemienia, 
- sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania 

minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
- 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. 
 
5.3. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

- 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 
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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, 

- 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. 

 
5.4. 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). Elementem wyrównującym potencjały jest 
przewód wyrównawczy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w 
PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
 
6.3. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest 
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
 
6.4. 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 ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
- napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
- działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
- stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
- stanu kabli i konstrukcji wsporczych, 
- stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
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- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
- stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
- sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu. 
- stanu kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 

kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
- pomiarach rezystancji izolacji, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji uziemień, 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
 
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 w przypadku 
przewodów elektrycznych oraz 2,5 kV w przypadku kabli energetycznych. 
 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną 
przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla 
zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. 
przez transformator dwuuzwojeniowy. 
 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.5. 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, urządzenia i aparaty 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 niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt 6. 
 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych i prefabrykacji 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
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- dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 
- dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 
- dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl. 

 
7.3. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
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, 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 

- wykonanie i montaż konstrukcji, 
- ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń z przynależną do stosowania aparaturą, 
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, oraz innego osprzętu, 
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 

branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 
elektrycznej, 

 
8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 
całkowitym ukończeniu prac. 
 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

- izolacji torów głównych rozdzielnic, 
- izolacji torów pomocniczych rozdzielnic, 
- działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 
- działania mechanicznego łączników, blokad itp., 
- instalacji ochronnej, 
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
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- instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000, PN-IEC 61024-1-2:2002 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji uziemnień oraz 
dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych rozdzielnic, 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, montażu rozdzielnic lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ww. 
uwzględniają: 

- 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, 
- 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. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 
1. PN-90/E-05029  Kod do oznaczania barw. 
2. PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć 

do sieci prądu przemiennego. 
3. PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki 

przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. 
4. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
(Zmiana Az1) 

5. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

6. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
 zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

7. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

8. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

9. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

10. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

11. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

12. 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 

13. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

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

15. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

16. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

18. PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 

19. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze 
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20. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 

21. 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. 

22. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

23. PN-IEC 60364-5-548:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych. 

24. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

25. PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.  
26. 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. 

27. PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

28. PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów 
prądu przemiennego. 

29. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
30. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy 

badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
31. PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 
32. PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 

Wymagania ogólne 
33. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 
albo cyframi 

34. PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania 
dotyczące przewodów szynowych 

35. PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice  i sterownice niskonapięciowe. Część 3: 
Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do 
instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. 
Rozdzielnice tablicowe 

36. PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona  przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 

37. PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Część 3. Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 
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10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I część 
4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005r. 

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty 
w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1. 

6. Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
 
10.2.2. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmianami). 

 
 
10.2.3. Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
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). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE 
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 
15.06.2002 r.; poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
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6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 
roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochrony przeznaczonych 
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 143, poz. 1393). 

7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2005 
roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochrony przeznaczonych 
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263/2005, poz. 2203). 

  

 

 

 


