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1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych w przebudowywanych łazienkach budynku
Internatu i budynku “B” Szkoły - Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie przy ul.
Warszawskiej 20.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych i obejmują:
– montaŜ tablic elektrycznych rozdzielczych
– układanie przewodów elektrycznych
– montaŜ opraw oświetleniowych
– montaŜ łączników oświetleniowych
– montaŜ gniazd wtykowych
– montaŜ aparatów elektrycznych i sterowniczych
– montaŜ aparatów sterowniczych instalacji przywoławczej
– pomiary pomontaŜowe instalacji
– uruchomienie instalacji i urządzeń
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyŜej prac,
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoŜa,
– ułoŜeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowane
elementy instalacji.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi poniŜej:
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości
charakterystycznych a takŜe co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i
prób oraz odbiorów i rozliczeń.
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.
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją
techniczną dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upowaŜnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Tablica elektryczna – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne, słuŜący do
zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciąŜeń oraz kontroli linii i
obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową rozdzielnicę, w zaleŜności od potrzeb
moŜe spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
WyposaŜenie 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 przetęŜeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem,
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przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moŜe być pod napięciem a nie spełnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu
wyrównania potencjału.
Kable i przewody – materiały słuŜące 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 montaŜ 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,
– kanały i listwy instalacyjne,
– rury instalacyjne,
– systemy mocujące,
– puszki elektroinstalacyjne,
– końcówki kablowe, zaciski i konektory,
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, 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 moŜliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego
cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie słuŜące 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 takŜe 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, abaŜuru.
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, 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.
Przygotowanie podłoŜa – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego,
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu
zapewnienie moŜliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; .
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– kucie bruzd i wnęk,
– osadzanie kołków w podłoŜu, w tym ich wstrzeliwanie,
– montaŜ uchwytów do rur i przewodów,
– montaŜ konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,
– montaŜ korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
– oczyszczenie podłoŜa – przygotowanie do klejenia.
Uziemienie – zespół środków i urządzeń słuŜących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez
odpowiednią instalację. WyróŜnia się uziemienie:
– ochronne (nie naleŜące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
– robocze (naleŜące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy oraz
dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone materiały Wykonawca odtworzy na własny koszt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązują zasady określone w ”Warunkach umowy”.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.6.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji i urządzeń na terenie budowy.
1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
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1.6.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
1.7. Dokumentacja robót montaŜowych
Dokumentację robót montaŜowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych),
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz.U. z
2005r. Nr 75, poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – Dz.U.
z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
MontaŜ elementów instalacji elektrycznej naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montaŜowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamówienia.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45315700-5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania
Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach
budowlanych naleŜy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upowaŜniony
przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej
Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym
przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
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– wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymienionych, jest moŜliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym
montaŜu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Obudowy
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 montaŜ wyposaŜenia dodatkowego umoŜliwiają prawidłowe funkcjonowanie
rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy róŜnym obciąŜeniu, podnoszą estetykę
instalacji elektrycznych, umoŜliwiają prawidłowy montaŜ.
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa)
posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności.
Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN
50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposaŜania w zaprojektowane urządzenia lub
prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące
metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha
oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. NaleŜy stosować wszelkie
zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i
koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów
po obróbce mechanicznej (zaprawki).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróŜniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.
2.2.2. WyposaŜenie wewnętrzne rozdzielnic
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację
powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposaŜenia wewnętrznego posiadają nadany
przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.
Osprzęt ten naleŜy montować do obudowy za pomocą: płyty montaŜowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek
nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad.
Połączenia wewnętrzne elementów naleŜy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju Ŝyły do 2,5 (4) mm2 naleŜy
pocynować, natomiast na przewody powyŜej 4 mm2 naleŜy montować końcówki kablowe wg instrukcji
producenta.
2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice
Wykonujący montaŜ rozdzielnicy lub kaŜdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę
techniczną bądź deklarację zgodności.
Podstawowe sposoby montaŜu:
– zabetonowanie w podłoŜu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
– osadzenie w podłoŜu przy uŜyciu kołków kotwiących lub rozporowych
– przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.
2.2.4. Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju
pomieszczenia i powłokę ochronną.
Jako materiały przewodzące naleŜy stosować miedź, liczba Ŝył: 1, 3, 4, 5.
Przewody instalacyjne naleŜy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w
osłonach lub bez, układanych natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość Ŝył zaleŜy od przeznaczenia danego
rodzaju przewodu.
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleŜności od wymogów,
przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne
budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm².
Jako materiały przewodzące nalezy stosować miedź.
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2.2.5. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy poŜarowe, w miejscach
przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji
wsporczych naleŜy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze naleŜy
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy).
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych –
zasadą jest uŜywanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyŜej 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 +
60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Dobór
średnicy rur instalacyjnych zaleŜy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości
wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i
jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm natomiast średnice
typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm.
2.2.6. Systemy mocujące przewody, kable 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 takŜe 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, słuŜą do montaŜu gniazd i łączników
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej
powyŜej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony
minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzaleŜniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system
montaŜu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe. W zaleŜności od przeznaczenia
puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, końcowa ø 60
mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla
przewodów o przekroju Ŝyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montaŜu gniazd i łączników instalacyjnych
powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak
aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia
podłączanie i umoŜliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności
kaŜdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umoŜliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon
izolacyjnych.
Pozostały osprzęt – ułatwia montaŜ i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróŜnić moŜna kilka grup materiałów:
oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.7. Sprzęt instalacyjny
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych lub natynkowych:
– Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów
– Łączniki natynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłoŜu (ścianie) za pomocą wkrętów.
– Zaciski do łączenia przewodów winny umoŜliwiać 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 16 A,
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.8. Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montaŜu w instalacjach podtynkowych lub natynkowych:
– gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposaŜone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.
– gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposaŜone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłoŜu za pomocą wkrętów lub przyklejane.
– gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio Ŝyłowych przewodów, w tym do podłączenia
styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do połączenia przewodów winny umoŜliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w
zaleŜności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd naleŜy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
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Podstawowe dane techniczne gniazd:
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
– prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.9. Sprzęt oświetleniowy
MontaŜ opraw oświetleniowych naleŜy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co najmniej:
– dobór opraw i źródeł światła,
– plan rozmieszczenia opraw,
– plan instalacji zasilającej oprawy,
– obliczenie rozkładu natęŜenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciąŜeń,
– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.
Oprawy oświetleniowe naleŜy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych
pomieszczenia i warunków środowiskowych.
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym
przekrój przewodów ułoŜonych na stałe nie moŜe być mniejszy od 1,5 mm2 a napięcie izolacji nie moŜe być
mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach.
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się
ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony:
– zwykła
IP 20
– zamknięta
IP 4X
– pyłoodporna
IP 5X
– pyłoszczelna
IP 6X
– kroploodporna
IP X1
– deszczodporna IP X3
– bryzgoodporna IP X4
– strugoodporna
IP X5
– wodoodporna
IP X7
– wodoszczelna
IP X8
W praktyce zdarza się , Ŝe dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące ochrony
przed wnikaniem ciał stałych i wody.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montaŜowych
Wyroby do robót montaŜowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznejST,
– 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 równieŜ karty katalogowe
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montaŜu instalacji
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody naleŜy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krąŜkach
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i
wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość Ŝył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym naleŜy przechowywać w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie naleŜy chronić przed wpływami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
str. 9

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Podczas transportu materiałów na obiekt naleŜy zachować ostroŜność aby nie uszkodzić materiałów do montaŜu.
Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla
krąŜków, ze względu na moŜliwość uszkodzenia izolacji.
NaleŜy stosować dodatkowe opakowania w przypadku moŜliwości uszkodzeń transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający
wymagania stawiane wyrobowi. Do najwaŜniejszych wymogów naleŜą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca
do montaŜu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce
zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposaŜenia. W oparciu o powyŜsze dane naleŜy
sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji.
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposaŜenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten moŜna pominąć.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy naleŜy dokonać mocowania
i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.
Przy skomplikowanych układach wyposaŜenia naleŜy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji, stanowi
ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych
cech obudowy, a w szczególności:
– stopień ochronności,
– wymiary zewnętrzne kaŜdego elementu obudowy,
– typ rozdzielnicy ze względu na sposób montaŜu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa
– typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa,
– sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”,
– typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie,
– sposób mocowania wyposaŜenia w obudowie: płyty montaŜowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny
nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-2:2004,
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rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,
sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-3
kompletność montaŜu wyposaŜenia dodatkowego,
kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące się
wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,
– oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu,
– w kaŜdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy.
5.3. MontaŜ przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
– przemieszczenie w strefie montaŜowej,
– złoŜenie na miejscu montaŜu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaŜu osprzętu,
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłoŜu, przekucia ścian i
stropów, osadzenie przepustów, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłoŜach,
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków
wraz z zabetonowaniem,
– montaŜ na gotowym podłoŜu elementów osprzętu instalacyjnego do montaŜu kabli i przewodów
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST 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 montaŜu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaŜ przykryć kanałów instalacyjnych,
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.3.1. Instalacje pod tynkiem - instalacje wykonywane przewodami jednoŜyłowymi w rurach instalacyjnych
Trasowanie:
Trasowanie naleŜy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność instalacji
elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być prosta i łatwo dostępna do prawidłowej konserwacji
i remontów. Trasa powinna przebiegać w liniach prostych, równoległych lub prostopadłych do ścian i stropów.
MontaŜ konstrukcji wsporczych i uchwytów:
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na
rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoŜa (ścian i stropów) w sposób trwały.
Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
pracuje oraz sam rodzaj instalacji.
Przejścia przez ściany i stropy:
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed
uszkodzeniami. Przejścia naleŜy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych).
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do
wysokości bezpiecznej. Jako osłony moŜna stosować rury z tworzyw sztucznych.
Kucie bruzd:
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, naleŜy to zrobić w trakcie montaŜu instalacji. Bruzdy
naleŜy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy układaniu dwóch lub kilku
rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy w świetle między rurami wynosiły nie
mniej niŜ 5 mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w
betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach
działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany
na strop) cała rura powinna być pokryta tynkiem. Przejścia przez ściany naleŜy wykonywać w taki sposób, aby
rurę moŜna było wyginać łagodnymi hakami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w poniŜszej tablicy
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku z rur sztywnych
Średnica znamionowa rury [mm]
18
21
22
28
37
47
Promień łuku [mm]
190
190
250
250
350
450
Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie wyrównawczej
podłogi, ale w taki sposób, aby były zabezpieczone przed niebezpiecznymi napręŜeniami mechanicznymi.
Układanie rur i osadzanie puszek
Rury naleŜy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach.
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Łuki z rur sztywnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
układania. Przy kształtowaniu haku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 15% wewnętrznej średnicy rury.
Łączenie rur naleŜy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie).
Puszki powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę
otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien być wprowadzony do środka
puszki na głębokość do 5 mm.
Wciąganie przewodów do rur
Do ułoŜonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, naleŜy wciągnąć przewody przy uŜyciu
odpowiednich narzędzi (przyrządów). Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą mieć połączeń.
Zabronione jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie przewodów do niezatynkowanych rur.
Przewody powinny być ułoŜone swobodnie i nie powinny zostać naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia.
5.3.2. Instalacje w tynku
Trasowanie
Trasowanie naleŜy wykonać tak jak dla instalacji podtynkowej.
Mocowanie puszek
Puszki naleŜy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą gipsu, cementu,
kołków rozporowych).
Na ścianach drewnianych puszki naleŜy mocować za pomocą wkrętów do drewna.
Puszki po zamontowaniu naleŜy przykryć pokrywami montaŜowymi.
Układanie i mocowanie przewodów
Instalacje wtynkowe naleŜy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów
wieloŜyłowych płaskich. Na podłoŜu palnym moŜna układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o
grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od podłoŜa.
Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. PodłoŜe do układania przewodów powinno być gładkie.
Przewody naleŜy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.
Do puszek naleŜy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody
naleŜy prowadzić obok puszki.
Przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed zatynkowaniem.
Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm.
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w złączach płyt
betonowych bez stosowania osłon w postaci rur.
5.3.3. Instalacje w rurach instalacyjnych z tworzyw sztucznych
Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych naleŜy stosować tam, gdzie ich wytrzymałość na uszkodzenia
mechaniczne jest wystarczająca. JeŜeli konieczna jest większa wytrzymałość lub zachodzi potrzeba zwiększenia
bezpieczeństwa poŜarowego budynku, naleŜy układać przewody w rurach metalowych.
Rury naleŜy układać w odpowiednio przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych kanałach, zakrytych później
tynkiem, a jeŜeli konstrukcja ścian nie pozwala na to - po wierzchu, mocowane do podłoŜa na konstrukcjach
wsporczych. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe taki sposób układania rur obniŜa estetykę pomieszczenia, w związku z
tym moŜna go stosować w pomieszczeniach technicznych.
Na przygotowanej trasie naleŜy układać rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do podłoŜa.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na
rodzaj technologii (systemu), powinny być zamocowane do podłoŜa (ścian i stropów) w sposób trwały.
Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.
Zmiany kierunku trasy naleŜy dokonywać przy uŜyciu odpowiednich elementów kątowych i rozgałęźnych
(złączek kątowych i rozgałęźnych).
MoŜna wykonywać łuki na trasach. Spłaszczenie średnicy rury na łuku nie moŜe być większe niŜ 15%
wewnętrznej średnicy rury. Promień gięcia rury oraz zastosowane złączki muszą zapewnić moŜliwość
swobodnego wciągania przewodów.
W zaleŜności od przyjętej technologii montaŜu łączenie rur między sobą oraz ze sprzętem i osprzętem naleŜy
wykonać poprzez:
- wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z równoczesnym uszczelnieniem,
- wkręcanie w sprzęt i osprzęt nagwintowanych, końców rur,
- wkręcanie lub wsuwanie nagrzanych końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z równoczesnym uszczelnieniem,
- wsunięcie nagrzanego końca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość i przelotowość wykonanego
rurowania zamontowanego sprzętu, osprzętu i połączeń.
Wciąganie przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego (np. pilota).
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Nie wolno wykorzystywać do tego celu przewodów, które zostaną potem uŜyte w instalacji.
5.3.4. Instalacje elektryczne w kanałach {listwach) naściennych
Przed przystąpieniem do wykonania instalacji w kanałach naściennych naleŜy dokonać:
− wyboru typu kanału naściennego,
− wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanału,
− doboru elementów kanału,
− wyboru sposobu mocowania,
− opracowania szczegółowego planu instalacji,
− opracowania rysunków węzłów instalacyjnych.
Ponadto naleŜy uwzględnić:
− ochronę przeciwporaŜeniową,
− ochronę przeciwpoŜarową,
− koordynację instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
Wybór typu kanału powinien zaleŜeć od rodzaju i charakteru pomieszczenia w jakim ma on być zainstalowany.
Zaleca się instalowanie kanałów z blachy stalowej w pomieszczeniach o charakterze przemysłowym (warsztaty,
laboratoria). W pomieszczeniach o charakterze mieszkalnym, biurowym czy szkolnym naleŜy stosować kanały z
tworzyw sztucznych lub aluminium.
Za najbardziej dogodną dla uŜytkownika wysokość instalowania kanałów naściennych przeznaczonych do
mocowania poziomego zaleca się przyjmować 850 mm nad podłogą - jest to najwłaściwsze w pomieszczeniach
o charakterze mieszkalnym. Jednak naleŜy pamiętać, Ŝe wysokość mocowania kanału powinna być
dostosowana do konkretnych warunków uŜytkowania i moŜliwości mocowania, zaleŜnych od przeznaczenia
pomieszczenia - np. w miejscu przygotowania posiłków pod szafkami kuchennymi, pod parapetem
Za najbardziej dogodne miejsca instalowania kanałów naściennych przeznaczonych do mocowania pionowego
zaleca się przyjmowanie naroŜa ścian i miejsca wzdłuŜ ościeŜnic drzwiowych.
Ze względów estetycznych kanały naleŜy montować tak, aby ciągi przebiegały w liniach równoległych lub
prostopadłych do podłogi.
Kanały naleŜy montować w odległości minimum 100 mm od źródeł ciepła o temperaturze 90°C.
Zgodnie z planem trasy instalacji naleŜy oznaczyć miejsca mocowania poszczególnych odcinków. Do podstawy
kanału z tworzywa sztucznego otwory mocujące powinny być rozstawione w odległości nie większej niŜ 660 mm.
Dla podstawy kanału z blachy rozstaw otworów nie większy niŜ 950 mm.
Aby zamocować podstawę do podłoŜa, naleŜy przygotować odcinki podstawy kanału o odpowiedniej długości.
Długość podstawy kanału naleŜy mierzyć „po ścianie".
Zakończenia naleŜy wykonać pod kątem 90° dla elementów prostych, a dla zakrętów (zmiany płaszczyzny
prowadzenia instalacji) pod kątem 45°.
W podstawach kanału naleŜy wywiercić otwory do zamocowania w oznaczonych miejscach.
Mocowanie kanału do podłoŜa naleŜy wykonać przez:
− wywiercenie otworów i wstawienie kołków rozporowych lub
− wstrzelenie kołków, lub
− zamontowanie konstrukcji wsporczych.
Podstawę kanału naleŜy mocować przy pomocy wkrętów lub nakrętek.
Odcinki podstawy kanału naleŜy połączyć z sobą przez wsunięcie ich do wnętrza łączników (w przypadku
łączników z wkrętami naleŜy dokręcić wkręty).
Elementy przeznaczone do wykonywania odgałęzień i zakrętów mocuje się do podłoŜa tak, jak podstawę kanału
i łączy się je z sąsiednimi elementami za pomocą łączników.
Przegrody dzielące kanał na odrębne komory - jeŜeli są- naleŜy dociąć odpowiednio do długości podstawy i
odstępów między sprzętem (gniazdami, łącznikami), a następnie nasunąć na szynę montaŜową podstawy.
Po zamocowaniu przegród naleŜy do podstawy kanału wprowadzić przewody. Przewody układa się w
odpowiednich komorach kanału (w danej komorze przewody tego samego obwodu) i zabezpiecza wkładkami
podtrzymującymi w odstępach około 40 cm.
Puszki sprzętowe naleŜy montować na szynie montaŜowej podstawy kanału w sposób odpowiedni do
konstrukcji puszki i kanału. Puszki montuje się za poocą płytki zatrzaskowej, bezpośrednio przykręcając je do
szyny wkrętami lub przykręcając na wspornikach.
Po zamontowaniu i wprowadzeniu przewodów do puszek naleŜy przystąpić do montaŜu sprzętu instalacyjnego:
− odizolować końce przewodów i przykręcić je do zacisków sprzętu,
− wsunąć sprzęt z dołączonymi przewodami i przykręcić go wkrętami,
− zamocować wszystkie dodatkowe elementy osłony puszek (w kanałach metalowych dodatkowo osłonę
izolacyjną) oraz ramki dystansowe.
Po wykonaniu powyŜszych czynności naleŜy zamocować odpowiednio przycięte odcinki pokryw kanału poprzez
ich wsunięcie lub zatrzaśnięcie na podstawie kanału (w zaleŜności od jego konstrukcji).
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Wszystkie metalowe części kanałów naleŜy objąć systemem połączeń wyrównawczych (elementy metalowe
kanałów powinny być wyposaŜone w zaciski ochronne). W trakcie montaŜu instalacji naleŜy połączyć te
elementy między sobą w sposób zapewniający metaliczną ciągłość całego ciągu kanału, a następnie połączyć z
przewodem ochronnym.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa poŜarowego ciągów przewodów i kabli naleŜy:
− dokonać właściwego doboru przewodów,
− unikać prowadzenia duŜych ciągów w pomieszczeniach o podwyŜszonej temperaturze,
− uszczelnić przepusty instalacyjne między pomieszczeniami.
Po zakończeniu montaŜu instalacji kanałowej naleŜy sprawdzić:
-poprawność wykonanej instalacji,
− zgodność połączeń przewodów z projektem technicznym,
− skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej.
5.3.5. Instalacje elektryczne w korytkach,na drabinkach kablowych oraz na uchwytach i wspornikach
Instalacje te w wykonaniu zwykłym lub szczelnym naleŜy stosować w pomieszczeniach suchych, wilgotnych, z
wyziewami Ŝrącymi oraz w piwnicach, barakach, kanałach i tunelach kablowych.
Trasowanie naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi jak dla instalacji wtynkowej
Na przygotowanej trasie naleŜy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich
instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoŜa w
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz
sam rodzaj instalacji).
Na zainstalowanych podłoŜach, konstrukcjach i uchwytach naleŜy układać przewody wieloŜyłowe (kabelkowe)
i kable; w zaleŜności od wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów i kabli oraz kierunku trasy
(poziomego, pionowego) mogą być one układane „luzem" lub mocowane. Zaleca się, aby odległości między
miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekraczały:
0,4m dla przewodów wieloŜyłowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych o powłoce ołowianej przy zawieszeniu
poziomym lub pochyłym pod kątem do 30°,
1,5m przy instalowaniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30° kabli opancerzonych drutami oraz przy
zawieszeniu pochyłym pod kątem większym niŜ 30°
Rozstawienie punktów zamocowań powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych
były jednakowe, a mocowania znajdowały się w pobliŜu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód lub kabel
jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów między zamocowaniami nie były widoczne.
Przy wykonywaniu instalacji przewodami w „wiązkach" naleŜy dodatkowo uwzględnić wymagania odpowiednich
instrukcji montaŜu. Łączenie przewodów i kabli, podejścia i przyłączanie odbiorników naleŜy wykonać tak jak dla
innych typów prowadzenia instalacji. Przy wykonaniu szczelnym wszystkie podejścia do sprzętu, osprzętu,
odbiorników i urządzeń naleŜy uszczelniać za pomocą dławnic.
Instalacje w korytkach i na drabinkach
System układania w korytkach naleŜy stosować w przypadku konieczności równoległego układania kilkunastu
obwodów na jednej trasie (gdy liczba obwodów przekracza 5).
MoŜna stosować systemy korytek metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przy mocowaniu do podłoŜa konstrukcji wsporczych, na których będą zamocowane korytka lub drabinki, naleŜy
uwzględnić nośność tych konstrukcji, aby spełnione były wymagania wytrzymałości mechanicznej ciągów instalacyjnych.
Obliczenia wytrzymałościowe naleŜy wykonywać indywidualnie dla kaŜdego ciągu instalacyjnego lub korzystać z
danych podawanych przez konstruktorów i producentów systemu.
Odległości mocowania konstrukcji wsporczych (podpór), naleŜy dobrać uwzględniając wytyczne producenta oraz:
− liczbę i przekrój układanych przewodów w korytkach,
− rodzaj zastosowanych konstrukcji wsporczych, sposób ich mocowania oraz wytrzymałość mechaniczną,
− wytrzymałość statyczną podłoŜa, do którego mocowana jest podpora,
− wytrzymałość podłoŜa na docisk,
− wytrzymałość mechaniczną korytek i elementów kotwiących.
Łączenie z sobą odcinków prostych powinno wykonywać się za pomocą łącznika przykręcanego śrubami M6 z
łbem półkolistym (łeb wewnątrz korytka) lub w inny sposób podany przez producenta.
Przy występowaniu w ciągu instalacyjnym elementów rozgałęźnych i odgałęźnych (w miejscach zmiany kierunku
trasy) naleŜy pod tymi elementami instalować dodatkowe podpory.
Miejsca przecięć korytek trzeba zabezpieczyć przed korozją.
Korytko do podpory naleŜy mocować przesuwnie, umoŜliwiając ruch korytka wzdłuŜ trasy.
Po sprawdzeniu prawidłowości montaŜu konstrukcji wsporczych ł ciągów instalacyjnych w korytkach naleŜy
ułoŜyć przewody. Przewody w ciągach poziomych trzeba układać luźno na dnie korytek (bez mocowania). Grupy
przewodów moŜna łączyć w wiązki opaskami. Liczba układanych przewodów jest zaleŜna od szerokości korytka
i wytrzymałości mechanicznej.
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W przypadku korytek mocowanych w płaszczyźnie horyzontalnej do ścian, naleŜy po ułoŜeniu przewodów (i
zakryciu korytka pokrywą - jeŜeli jest) pomierzyć ugięcie:
− krawęŜników korytka w środku przęsła - nie powinno przekraczać proporcjonalnie wartości L/200 (L - rozstaw
podpór w ciągu),
− dna korytka w środku przęsła - nie powinno przekraczać wartości 1/20 (l - długość wspornika podpory).
Korytkowe i drabinkowe ciągi instalacyjne muszą zapewniać ciągłość obwodu elektrycznego, aby
zagwarantować ekwipotencjalne połączenie i uziemienie. Wszystkie elementy metalowe ciągu naleŜy objąć
połączeniami wyrównawczymi.
Instalacje na uchwytach (wspornikach)
Instalacje na uchwytach (wspornikach, półkach) naleŜy układać tam, gdzie nie moŜna stosować drabinek
kablowych, a istnieją warunki do mocowania uchwytów do konstrukcji budynku. Odległości między uchwytami
nie powinny być większe od: 0,5m dla przewodów wieloŜyłowych (kabelkowych) i 1,0m dla kabli.
Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi były jednakowe, a uchwyty znajdowały
się w pobliŜu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany.
Przewody na wspornikach naleŜy układać tak, aby zwisy przewodów między wspornikami były niewidoczne.
5.3.6. Przygotowanie końców Ŝył przewodów, oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń
Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych
przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki (zaciski
aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną naleŜy zmywać tylko
odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie styków naleŜy zabezpieczać przed korozją.
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych, łączenie przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie
instalacyjnym. W przypadku łączenia przewodów nie naleŜy stosować połączeń skręcanych. Długość
odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości.
Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niŜ przewody czynne.
Przewody powinny być ułoŜone swobodnie i nie powinny zostać naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń mechanicznych.
Do danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany
śyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia:
− proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub samozaciskowych
− oczkowe, dla przewodów przyłączanych pod śrubę lub wkręt (oczko o średnicy wewnętrznej większej o około
0,5 mm od średnicy gwintu), które naleŜy wyginać w prawo,
− z końcówką.
śyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia:
− proste, nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji przyłączone do specjalnie przystosowanych zacisków
zapewniających obciśnięcie Ŝyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia Ŝyły,
− z końcówką,
− z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie.
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający naleŜy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a
przewód zabezpieczany z gwintem.
W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+" naleŜy łączyć ze stykiem
wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-" z gwintem (oprawką).
Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia
wystawały co najmniej na wysokość 2 + 6 zwojów,
Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie metalową warstwą antykorozyjną.
5.4. MontaŜ elementów instalacji elektrycznych
5.4.1. Wymagania dotyczące montaŜu urządzeń zasilających
Przed montaŜem urządzeń zasilających naleŜy sprawdzić ich stan techniczny i ewentualnie oczyścić, uzupełnić
uszkodzone powłoki antykorozyjne, elementy izolacyjne, wymienić uszkodzone części.
Części prefabrykatów urządzenia transportuje się do pomieszczenia i ustawia według kolejności wynikającej z
ich połoŜenia w zestawie.
Ustawienie prefabrykatów urządzeń zasilających, ich zamocowanie do podłoŜa, połączenia elektryczne i
mechaniczne między prefabrykatami, połączenia urządzenia z instalacją ochronną naleŜy wykonać zgodnie z
postanowieniami instrukcji dostawcy.
Po wykonaniu powyŜszych czynności do rozdzielnic naleŜy wsunąć człony ruchome oraz zamontować aparaty
zdemontowane na czas transportu i składowania.
5.4.2. MontaŜ aparatury
Aparaturę naleŜy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, t.j. skrzynki, szafki, tablice. W tym celu naleŜy:
− wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych,
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− zamocować profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatów i listew zaciskowych,
− zamontować listwy zaciskowe,
− w razie potrzeby zamontować korytka do układania przewodów,
− -zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,
− -oczyścić styki aparatów z (jeŜeli występują) konserwantów,
− wykonać połączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi,
− wykonać (opisać) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
− wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,
− wykonać połączenie części metalowych obudów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE.
W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych naleŜy montować aparaty zabezpieczające z pokrywami
osłaniającymi części pod napięciem.
Aparaty zabezpieczające zainstalowane przed licznikiem naleŜy osłonić pokrywą przystosowaną do plombowania.
Wszystkie aparaty naleŜy montować w połoŜeniu przewidzianym przez producenta.
Aparaty wydzielające duŜe ilości ciepła naleŜy instalować w odległości co najmniej 15 - 20 mm od innych aparatów.
Przewody w rozdzielnicach (skrzynkach, szafkach, tablicach) układa się w wiązkach na uchwytach, korytkach
lub luźno między zaciskami aparatów i listew.
Przy montaŜu przewodów jednoŜyłowych o przekroju Ŝyły powyŜej 10 mm naleŜy stosować końcówki.
Przewody wieloŜyłowe naleŜy po odizolowaniu umocować w aparacie i (dla przewodów o przekroju Ŝyły powyŜej 6mm2)
zastosować końcówki.
5.4.3. MontaŜ rozdzielnic elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
– przemieszczenie w strefie montaŜowej,
– rozpakowanie,
– ustawienie na miejscu montaŜu wg projektu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania,
– trasowanie,
– wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłoŜach,
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z zabetonowaniem,
– montaŜ wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy)
– 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 naleŜy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe
wyposaŜyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie waŜny przy duŜej ilości kabli odpływowych.
5.4.4. MontaŜ liczników
Liczniki energii elektrycznej naleŜy montować zgodnie z projektem technicznym, wymaganiami producentów i
jednostki prowadzącej rozliczenia.
Liczniki naleŜy instalować na tablicach licznikowych, przystosowanych do montaŜu na nich elementów układu pomiarowego.
Przewody układu pomiarowego powinny być prowadzone za tablicą licznikową, w sposób ułatwiający ich
kontrolę i sprawdzenie, w rurach osłonowych, oddzielnie przewody prądowe i napięciowe układu pomiarowego.
Dostęp do przewodów za płytą montaŜową powinien być zabezpieczony poprzez przystosowanie tablicy
licznikowej do plombowania.
Tablice, na których mocowane są liczniki, powinny zostać wykonane z materiału izolacyjnego, a otwory w
tablicach do wprowadzania przewodów nie powinny mieć ostrych krawędzi.
Liczniki niezaleŜnych układów mogą być montowane obok siebie lub jeden pod drugim.
Na tablicy licznikowej naleŜy umieścić napisy i opisy w sposób trwały i czytelny.
Tablice licznikowe a na nich liczniki, naleŜy umieszczać w taki sposób, aby liczydła liczników znajdowały się na
wysokości 0,8 ÷ 2,0 m nad podłogą. Liczniki powinni montować pracownicy przedsiębiorstwa energetycznego
dostarczającego energię elektryczną do budynku.
5.4.5. MontaŜ opraw oświetleniowych
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.
Przed zamocowaniem opraw naleŜy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i
zapłonniki do opraw naleŜy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. NaleŜy zapewnić równomierne
obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.
PołoŜenie wyłączników klawiszowych naleŜy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.
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Łączniki oświetlenia naleŜy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach od strony klamki
(odległość łącznika od otworu ościeŜnicy powinna wynosić nie więcej niŜ 20 cm).
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.
Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oświetleniowych powinna spełniać odpowiednie parametry:
− natęŜenia oświetlenia,
− równomierności oświetlenia,
− stopnia zabezpieczenia przed olśnieniem.
W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego naleŜy stosować napięcie nie wyŜsze niŜ 250V względem ziemi.
Wprowadzenie do obudowy oświetleniowej więcej niŜ jednego przewodu fazowego jest dopuszczalne tylko dla opraw
wielofazowych. Oprawy o napięciu międzyfazowym przekraczającym 250V powinny zostać w sposób trwały oznaczone.
W pomieszczeniach o powierzchni powyŜej 100m2 oprawy powinny być przyłączone do dwóch róŜnych
obwodów elektrycznych.
Do obwodu oświetleniowego danej fazy naleŜy przyłączyć nie więcej niŜ 30 opraw z lampami fluorescencyjnymi.
Obwody oświetlenia podstawowego wnętrzowego nie mogą mieć zabezpieczeń nadprądowych większych niŜ 25A
Oprawy zamocowane na zewnątrz pomieszczeń i w pomieszczeniach innych niŜ suche powinny być mocowane
w odległości większej niŜ 250 cm od powierzchni podłoŜa (jeŜeli są mocowane niŜej, to powinny być zasilane
napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale - układ SELV).
Oprawy oświetleniowe powinny być przystosowane do przyłączenia ich do sieci zasilającej.
Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach naleŜy mocować przez:
− wkręcanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
− wkręcanie w kołek rozporowy,
− wbetonowanie,
− zaczepy do mocowania na lince nośnej o φ = 6 ÷ 12 mm.
Podane wyŜej mocowanie powinno wytrzymać:
− siłę 500 N dla opraw o masie do 10 kg,
− siłę w niutonach równą 50-krotności masy oprawy w kilogramach dla opraw o masie powyŜej 10 kg.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy.
Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów.
Dopuszcza się łączenie opraw oświetleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania złączy przelotowych.
Oprawy oświetleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczeń mieszkalnych nie wchodzą w
zakres wyposaŜenia inwestorskiego. Natomiast w tych pomieszczeniach naleŜy mocować uchwyty do
zawieszenia opraw.
5.4.6. Mocowanie sprzętu i osprzętu
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń.
Osprzętu instalacyjny, urządzenia i odbiorników energii elektrycznej instalowane na ścianach mocować w
puszkach podtynkowych, lub natynkowo wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych
plastikowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na
wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z
wyposaŜeniem pomieszczenia. W sanitariatach naleŜy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania
sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim połoŜeniu, aby styk ten występował u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych naleŜy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził
do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący Ŝyłą przewodu
wieloŜyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i Ŝółtej.
NaleŜy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:
− rozgałęźniki,
− puszki instalacyjne,
− wyłączniki i przełączniki,
− łączniki oświetlenia,
− gniazda wtyczkowe,
− wtyczki do mocowania na stałe,
− gniazda bezpiecznikowe,
− skrzynki (obudowy) rozdzielcze,
− przyciski sterownicze.
Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach naleŜy uwzględnić charakter i kształt pomieszczenia oraz
ustawienie mebli. Zaleca się, aby.
− w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w listwach przypodłogowych, sprzęt był instalowany
bezpośrednio obok listwy, z zachowaniem poniŜszych zasad:
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− w systemie listwowym naleŜy stosować sprzęt (gniazda i łączniki) w wykonaniu natynkowym,
− gniazda wtyczkowe naleŜy mocować tuŜ nad listwami ułoŜonymi w obrębie podłogi, a łączniki tuŜ przy
listwach prowadzonych po ścianach,
− gniazda wtyczkowe i łączniki naleŜy mocować do podłoŜa za pośrednictwem kołków rozporowych (na
ścianach drewnianych za pomocą wkrętów do drewna),
− mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoŜy palnych naleŜy wykonać na
podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu,
− w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w innej technologii niŜ listwowa, gniazda umieszcza
się na wysokości 0,2÷0,9 m nad podłogą (z wyjątkiem instalacji w kanałach podłogowych, gdzie gniazda
wtyczkowe mocuje się w podłodze lub puszkach - kasetonach podłogowych).
W pomieszczeniach suchych naleŜy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu zwykłym, natomiast w
pomieszczeniach o zwiększonym zagroŜeniu - sprzęt w wykonaniu szczelnym.
Sprzęt i osprzęt naleŜy zamocować do podłoŜa w sposób zapewniający jego pewne, trwałe i bezpieczne
osadzenie (najczęściej przez przykręcenie).
5.4.7. MontaŜ elementów instalacji w wykonaniu szczelnym
W instalacji w wykonaniu szczelnym naleŜy:
− przewody i kable uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie, aparatach lub odbiornikach za pomocą dławic
(dławików); średnice dławic i otworów uszczelniających pierścieni powinny być dostosowane do średnicy
zewnętrznej przewodu lub kabla,
− powłokę przewodu lub kabla uciąć równo z wewnętrzną ścianką obudowy sprzętu, osprzętu, aparatu lub
odbiornika, do którego wprowadzany jest przewód,
− po dokręceniu dławic uszczelnić je dodatkowo,
− stosować sprzęt i osprzęt natynkowy w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony IP 44).
5.5. Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, naleŜy 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 naleŜy wykonać łącząc przewody ochronne z częściami
przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne naleŜy wykonać na najniŜszej kondygnacji budynku.
Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając
je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej.
W przypadku niemoŜności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, naleŜy
stosować iskierniki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontaŜowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Ponadto naleŜy 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 i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokołem przez wykonawcę montaŜu,
– poprawności wykonania montaŜu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
– pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niŜ 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niŜ 20 MΩ. Pomiaru naleŜy dokonać miernikiem
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin naleŜy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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6.2. 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 moŜe uznać wadę za niemającą zasadniczego
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru
7.1.1. Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.1.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej - przedmiarze robót.
7.1.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montaŜowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym
w dokumentacji i tak:
– dla osprzętu montaŜowego 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.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
W zaleŜności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiorowi częściowemu,
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
− odbiorowi po upływie okresu rękojmi
− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1.4.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
− protokoły odbiorów częściowych,
− recepty i ustalenia technologiczne,
− dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.3. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.
8.7. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.7.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
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– przygotowanie podłoŜa do montaŜu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i
odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branŜe lub odwrotnie, gdy
prace innych branŜ wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
8.7.2. Odbiór częściowy
NaleŜy przeprowadzić badanie pomontaŜowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemoŜliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po
całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić prawidłowość montaŜu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:
– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.7.3. Odbiór końcowy
Badania pomontaŜowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót naleŜy przeprowadzić po
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem uŜytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
– dla napięć powyŜej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości Ŝył
i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61
i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji elektrycznych moŜe 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 równieŜ:
– 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 umoŜliwiających wykonanie robót na
wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej
– likwidację stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu 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. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-IEC 60364-1
– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41
– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa.
PN-IEC 60364-4-42
– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43
– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym.
PN-IEC 60364-4-45
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa -- Ochrona przed obniŜeniem napięcia
PN-IEC 60364-4-46
– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47
– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-442 – 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 napięci
PN-IEC 60364-4-443 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-IEC 60364-4-444 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC 60364-4-473 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym
PN-IEC 60364-4-482 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych -Ochrona przeciwpoŜarowa
PN-IEC 60364-5-51
– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52
– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC 60364-5-53
– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54
– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-559 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC 60364-5-56
– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
PN-IEC 60364-6-61
– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-702 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne
PN-IEC 60364-7-704 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
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PN-IEC 60364-7-705

–

PN-IEC 60364-7-707

–

PN-IEC 60364-7-714

–

PN-IEC 60898

–

PN-EN 50146
PN-EN 50274

–
–

PN-EN 50298
PN-EN 50300

–
–

PN-EN 60439-1

–

PN-EN 60439-2

–

PN-EN 60439-3

–

PN-EN 60439-4

–

PN-EN 60439-5

–

PN-EN 60445

–

PN-EN 60446

–

PN-EN 60529
PN-EN 60664-1

–
–

PN-EN 60670-1

–

PN-EN 60799
PN-EN 60898-1

–
–

PN-EN 61008-1

–

PN-EN 61009-1

–

PN-EN 62208
PN-E-04700

–

PN-E-05163

–

PN-E-93207

–

PN-E-93210

–

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń
przetwarzania danych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji
domowych i podobnych.
WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed poraŜeniem prądem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części
niebezpiecznych czynnych
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące
niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych
stacji rozdzielczych
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i
niepełnym zakresie badań typu
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące
przewodów szynowych
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostępnych do uŜytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów
przeznaczonych do instalowania na terenach budów
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe
dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach
ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w
sieciach
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń
Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1:
Zasady, wymagania i badania.
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do uŜytku domowego i podobnego.
Część 1: Wymagania ogólne
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprądowego do uŜytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1:
Postanowienia ogólne
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprądowym do uŜytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1:
Postanowienia ogólne.
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych.
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach
wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do
750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220
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PN-90/E-05029
PN-IEC-61024-1
PN-IEC-61024-1-2

–
–
–

V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
Kod do oznaczania barw.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2 Zasady ogólne. Przewodnik B.
Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna
Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne
Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem

PN-IEC-61312-1
–
PN-86/E-05003.01
–
PN-89/E-05003.03
–
PN-92/E-05003.04
–
PN-EN 62305-1
–
PN-EN 62305-2
–
10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
10.3. Rozporządzenia
– 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-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
– 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).
– 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).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990
– 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 piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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