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1. Wst p.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania  
„PROJEKT INSTALACJI O WIETLENIA AWARYJNEGO I PODSTAWOWEGO 
STREF KOMUNIKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI W 
RADZYMINIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 18”. 

 
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 tych ST. 
 

W skład niniejszej cz ci ST wchodz  nast puj ce roboty: 
 
- Przebudowa tablic rozdzielczych niskiego napi cia, 

- instalacja elektryczna zasilania o wietlenia wewn trznego, 

 
2. Materiały. 

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

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ce materiałów i urz dze . 

  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad  
  niniejszej ST s : 
 
- przewody YDY 3x1,5mm2 , 
- przewody YDY 4x1,5mm2 
- przewody YKY 5x16 mm2 , 
- oprawy wietlówkowe 2x36W, oprawy wietlówkowe 1x36W 
- oprawa o wietlenia awaryjnego,  
- osprz t elektroinstalacyjny ł czniki, puszki rozgał ne 
- rozdzielnica wn kowa z zamykanymi drzwiczkami np. firmy Legrand 
- aparaty zabezpieczaj ce, ł czeniowe, wył czniki, rozł czniki, przeka niki, styczniki itp  

 
3. Sprz t.  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu s  zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 3. 

 
3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ce sprz tu. 

Roboty nale y prowadzi  przy u yciu sprz tu przystosowanego do monta u instalacji 
elektrycznych oraz drobnego sprz tu budowlanego. Do mocowania elementów jak 
i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustów przez ciany lub stropy stosowa  wiertarki 
lub młoty udarowe.  

 
4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
 Ogólne zasady transportu s  zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 4.   
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4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ce transportu. 
Transport powinien zapewnia : 
 
- stabilno  pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrol  załadunku i wyładunku, 
 
Wszystkie kable przewozi  w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie 
spowodowa  nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci w której zostały 
one pakowane. Stosowa  zalecenia i wymagania producenta odno nie transportu kabli.   
Kable i przewody w  zwojach nie mog  by  rzucane i przeci gane po podło u, lecz musz  
by  przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzi  w taki sposób by nie 
spowodowa  uszkodzenia izolacji ył miedzianych. Osprz t elektryczny przewozi  w 
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemo liwi  wzajemne ich przesuwanie si . 
Wszystkie oprawy o wietleniowe bezwzgl dnie transportowa  w oryginalnych 
opakowaniach. Nale y przestrzega  zalece  producenta odno nie załadunku, transportu jak i 
wyładunku opraw o wietleniowych. Oprawy wietlówkowe wyposa one w klosze nale y 
przewozi  w taki sposób by uniemo liwi  ich wzajemne przemieszczenia si . Oprawy 
składa  w pozycji poziomej w taki sposób by nie uszkodzi  adnych elementów. 
W szczególno ci nale y zwróci  uwag  na transport opraw wyposa onych w elementy 
szklane tak by nie spowodowa  uszkodze  powłoki lub stłucze .  
Rozdzielnic  elektryczn  transportowa  w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie 
uszkodzi  elementów obudowy. Elementy słu ce do monta u (uchwyty, monta owe kołki 
rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi  w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy 
przewozie nale y przestrzega  przepisów obowi zuj cych w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym. 

 
5. Wykonanie robót 

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

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 
Rozdzielnica elektryczna. 
Projektuje si  rozdzielnice jako szafki we wn kach budowlanych. Rozdzielnic  nale y 
wyposa y  w wył cznik główny umo liwiaj cy rozł czenie wszystkich obwodów zasilanych 
z danej rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczególnych obwodów podł czonych do danej 
rozdzielnicy. Projektuje si  wspólny wył cznik ró nicowy dla wszystkich obwodów 
zasilanych z rozdzielni RK. W rozdzielnicy nale y zainstalowa  lampki kontrolne napi cia 
zasilaj cego. Rozdzielnica elektryczna powinna by  trwałe przytwierdzona do podło a oraz 
zabezpieczona przed dost pem osób niepowołanych.  
 
Prowadzenie kabli zasilaj cych. 
Kabel zasilaj cy nale y układa  w bruzdach wykutych pod tynkiem. W pomieszczeniach 
nieotynkowanych bezpo rednio na podło u. Po zamontowaniu kabli bruzdy nale y trwale 
zabezpieczy  np. mas  gipsow . W miejscach gdzie kable prowadzone b d  na tynku nale y 
zastosowa  uchwyty dystansowe, które trwale przytwierdz  kabel do danej powierzchni. 
Nale y unika  prowadzenia kabli w pobli u wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych i 
innych instalacji teletechnicznych. 

 
Instalacja elektryczna zasilania o wietlenia wewn trznego. 
W  pomieszczeniach oprawy o wietleniowe montowa  za pomoc  kołków monta owych 
instalowanych bezpo rednio w stropie. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykona  
zgodnie z dokumentacja projektow  i wskazaniami Inspektora Robót Elektrycznych. Monta  i 
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podł czenie wykona  zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacj  DTR. Wszystkie 
oprawy zał czane b d  za pomoc  ł czników umieszczonych w puszkach instalacyjnych 
podtynkowych. Oprawy o wietleniowe podzielono na poszczególne obwody, które zasilane 
b d  z rozdzielnicy. Ka dy obwód o wietleniowy zabezpieczono wył cznikiem 
nadpr dowym.  

 
 

6. Kontrola jako ci robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci. 
Ogólne zasady kontroli jako ci zawarte s  w ST – Wymagania ogólne – pkt 6. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ci. 
Kontrola jako ci wykonanych robót dotyczy zgodno ci rozmieszczenia wszystkich elementów 
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektow . Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj 
zastosowanych materiałów i ich wła ciwo ci oraz urz dze  i sposób ich wbudowania. 
W zale no ci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega: 
 
Rozdzielnice elektryczne. 
Nale y sprawdzi  poprawno  wykonania rozdzielnicy wraz z podł czeniem poszczególnych 
obwodów pod zaciski wył czników. Ponadto ogl dzinom podlega cz  zewn trzna 
rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji osób niepowołanych. Po zako czeniu prac 
zwi zanych z monta em instalacji elektrycznej nale y wykona  pomiary poszczególnych 
obwodów elektrycznych, selektywno ci zadziałania zabezpiecze  głównych jak i skuteczno ci 
ochrony przeciwpora eniowej. Wszystkie urz dzenia zainstalowane w rozdzielnicy winny by  
opisane zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 
Instalacja elektryczna zasilania o wietlenia wewn trznego. 
Nale y sprawdzi  poprawno  rozmieszczenia jak i monta u opraw o wietleniowych 
w porównaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko  nat enia 
o wietlenia dla ka dego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN 12464-1. 

 
 
7. Obmiar robót. 

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

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 

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

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami nadzoru, je li 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega 
działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak równie  poprawno  działania 
całego systemu. W szczególno  sprawdzi  nale y dobór i selektywno  działania 
poszczególnych zabezpiecze  głównych oraz skuteczno  wył czania obwodów. 
 

9. Podstawa płatno ci. 

9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy płatno ci. 
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Ogólne zasady płatno ci s  zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 9. 
 

9.2. Szczegółowe zasady dotycz ce podstawy płatno ci. 
Podstaw  rozliczenia finansowego b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym. Cena 
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca 
prowadzenia prac, przygotowanie i monta  oraz demonta  zabezpiecze , dostarczenie 
i wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprz tu w nale ytym 
stanie, wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych. 
 

10. Przepisy zwi zane 

Uwzgl dniono nast puj ce normy: 
PN-EN 12464-1 – wiatło i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy Cze  1: Miejsca pracy we 
wn trzach  
PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i monta  wyposa enia elektrycznego. Urz dzenia do ochrony przed przepi ciami. 
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i monta  wyposa enia 
elektrycznego. Oprzewodowanie 
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urz dze . Wymagania 
PN-IEC 60364-4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi 
lub ł czeniowymi. 
PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektryczno ci  statyczn  . Ochrona obiektów, instalacji i 
urz dze . Wymagania. 
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i monta  wyposa enia 
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 bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony dla zapewnienia bezpiecze stwa. 
Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym. 
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym. 
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa. 
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i monta  wyposa enia elektrycznego. Oprawy o wietleniowe i instalacje o wietleniowe. 
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o wietlenia zewn trznego. 
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i monta  wyposa enia elektrycznego. Obci alno  pr dowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i monta  wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urz dzenia do 
odł czania izolacyjnego i ł czenia 
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-91-E-05010 : – Zakresy napi ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i monta  wyposa enia elektrycznego. Obci alno  pr dowa długotrwała przewodów. 
 
Rozporz dzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy. 
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo arowej 
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Instrukcje producentów dotycz ce monta u i układania kabli i przewodów 
elektroenergetycznych. Instrukcje monta owe oraz DTR dotycz ce opraw o wietleniowych. 

 
  
 


