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1. Wstęp.   

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania   
„PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH 
ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 
PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ”.  

  
1.2. Zakres stosowania ST.  

  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  

  
1.3. Zakres robót obj ętych ST.  
  

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:  

a)  montaż tablic rozdzielczych, 

b)  montaż instalacji gniazd wtyczkowych 230V, 

c)  montaż instalacji gniazd wtyczkowych 400V, 

d)  montaż instalacji oświetleniowej, 

e)  montaż instalacji odgromowej, 

  
2. Materiały.  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST – Wymagania ogólne – pkt. 2.  

  
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów i urz ądzeń.  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad                     
niniejszej ST są:  
- tablice rozdzielcze 
- przewody kabelkowe miedziane, o izolacji 750V 
- oprawa oświetleniowa wg Dokumentacji Projektowej 
- podtynkowy osprzęt instalacyjny do pomieszczeń: 
a) łączniki – mechanizm przyciskowy (1-biegunowe, świecznikowe), stopień 
ochrony IP 20, prąd znamionowy 10A, napięcie (prąd zmienny) 250V, 
maksymalne obciążenie 2200W, 
b) gniazda wtyczkowe - (dwubiegunowe) - stopień ochrony IP 20, IP65, prąd 
znamionowy 16A, napięcie (prąd zmienny) 250 V, maksymalne obciążenie 
3520W, zaciski gwintowane (z uziemieniem i bez), otwarte, gn. 3-fazowe 16A 
400V IP65 
- instalacja odgromowa – przewód drut Ø8 ocynkowany, uchwyty odstępowe, 
złącza kontrolne, uziemienie otokowe bednarka Fe Zn 4x30mm2, uziemienie 
punktowe typu Galmar. 

 
2.3. Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze 



świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na Plac 
Budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów, (pęknięcia, 
ubytki, zgniecenia). 

2.4. Składowanie materiałów 
Wszystkie materiały należy składować w warunkach określonych przez 
producenta dla zachowania gwarancji. Zapewnić dopuszczalną wilgotność i 
temperaturę. 

  
3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – 
pkt 3.    

3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu.  

Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu 
instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego. Do mocowania 
elementów jak  i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustów przez ściany lub 
stropy stosować wiertarki lub młoty udarowe.   

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu.  
  Ogólne zasady transportu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 4.  
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu.  
Transport powinien zapewniać:  
  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrolę załadunku i wyładunku,  
  
Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby 
nie spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci w której 
zostały one pakowane. Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie 
transportu kabli.   Kable i przewody w  zwojach nie mogą być rzucane i 
przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Transport kabli i 
przewodów przeprowadzić w taki sposób by nie spowodować uszkodzenia 
izolacji żył miedzianych. Osprzęt elektryczny przewozić w opakowaniach 
oryginalnych, zbiorczych tak by uniemożliwić wzajemne ich przesuwanie się. 
Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie transportować w oryginalnych 
opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku, 
transportu jak i wyładunku opraw oświetleniowych. Oprawy świetlówkowe 
wyposażone w klosze należy przewozić w taki sposób by uniemożliwić ich 
wzajemne przemieszczenia się. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki 
sposób by nie uszkodzić żadnych elementów. W szczególności należy zwrócić 
uwagę na transport opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie 
spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczeń. Rozdzielnicę elektryczną 
transportować w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzić elementów 
obudowy. Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, 
opaski kablowe itp. przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy 
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kołowym.  

  
5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST- Wymagania ogólne – pkt 5.  



 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.  

  
Rozdzielnica elektryczna.  
Projektuje się rozdzielnice jako szafki we wnękach budowlanych. Rozdzielnicę 
należy wyposażyć w wyłącznik główny umożliwiający rozłączenie wszystkich 
obwodów zasilanych z danej rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczególnych 
obwodów podłączonych do danej rozdzielnicy. W rozdzielnicy należy 
zainstalować lampki kontrolne napięcia zasilającego. Rozdzielnica elektryczna 
powinna być trwałe przytwierdzona do ściany oraz zabezpieczona przed 
dostępem osób niepowołanych.   
  
Prowadzenie kabli zasilaj ących.  
Kabel zasilający należy układać w bruzdach wykutych pod tynkiem.                         
W pomieszczeniach nieotynkowanych bezpośrednio na podłożu. Po 
zamontowaniu kabli bruzdy należy trwale zabezpieczyć np. masą gipsową.               
W miejscach gdzie kable prowadzone będą na tynku należy zastosować 
uchwyty dystansowe, które trwale przytwierdzą kabel do danej powierzchni. 
Należy unikać prowadzenia kabli w pobliżu wszelkich instalacji wodno-
kanalizacyjnych i innych instalacji teletechnicznych.  

  
Instalacja elektryczna zasilania o świetlenia wewn ętrznego.   
W  pomieszczeniach oprawy oświetleniowe montować za pomocą kołków 
montażowych instalowanych bezpośrednio w stropie. Rozmieszczenie opraw w 
pomieszczeniach wykonać zgodnie z dokumentacja projektową i wskazaniami 
Inspektora Robót Elektrycznych. Montaż i podłączenie wykonać zgodnie z 
otrzymana od producenta dokumentacją DTR. Wszystkie oprawy załączane 
będą za pomocą łączników umieszczonych w puszkach instalacyjnych 
podtynkowych. Oprawy oświetleniowe podzielono na poszczególne obwody, 
które zasilane będą z rozdzielnicy. Każdy obwód oświetleniowy zabezpieczono 
wyłącznikiem nadprądowym.   
 

6. Kontrola jako ści robót.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści.  

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 6.  
  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści.  
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia 
wszystkich elementów instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektową. 
Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich 
właściwości oraz urządzeń i sposób ich wbudowania. W zależności od rodzaju 
instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:  
  
Rozdzielnice elektryczne.  
Należy sprawdzić poprawność wykonania rozdzielnicy wraz z podłączeniem 
poszczególnych obwodów pod zaciski wyłączników. Ponadto oględzinom 
podlega część zewnętrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji osób 
niepowołanych. Po zakończeniu prac związanych z montażem instalacji 
elektrycznej należy wykonać pomiary poszczególnych obwodów elektrycznych, 
selektywności zadziałania zabezpieczeń głównych jak i skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Wszystkie urządzenia zainstalowane w rozdzielnicy winny 
być opisane zgodnie z ich przeznaczeniem.   

  
 

Instalacja elektryczna zasilania o świetlenia wewn ętrznego.  
Należy sprawdzić poprawność rozmieszczenia jak i montażu opraw 



oświetleniowych w porównaniu do projektu wykonawczego. Ponadto 
sprawdzeniu podlega wielkość natężenia oświetlenia dla każdego rodzaju 
pomieszczenia na podstawie PN-EN 12464-1 

  
7. Obmiar robót.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt. 7.   
  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej                               
z uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru . 
 

8. Odbiór robót.  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 8.  
  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak 
również poprawność działania całego systemu. W szczególność sprawdzić 
należy dobór i selektywność działania poszczególnych zabezpieczeń głównych 
oraz skuteczność wyłączania obwodów.  
  

9. Podstawa płatno ści.  

9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści.  
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 9.  

  
9.2. Szczegółowe zasady dotycz ące podstawy płatno ści.  

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Cena wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, 
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz 
demontaż zabezpieczeń, dostarczenie   i wbudowanie materiałów instalacyjnych, 
utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań            
i pomiarów kontrolnych.  
  

10. Przepisy zwi ązane  

Uwzględniono następujące normy:  
PN-EN 12464-1 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Cześć 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach   
PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami.  
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie  
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania  
PN-IEC 60364-4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalenie ogólnych charakterystyk.  
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną . Ochrona 
obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.  



PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  
PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.  
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym.  
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór    i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe.  
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 
oświetlenia zewnętrznego.  
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór    i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów.  
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór    i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego.  
PN-91-E-05010 : – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych.  
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór    i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów.  
  
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
 
Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów 
elektroenergetycznych. Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące opraw 
oświetleniowych.  


