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ST 02.01 - ROBOTY ELEKTRYCZNE 
(CPV 45311200-2,) 

 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 
1.3.1. Zakres robót obejmuję następujące instalacje elektryczne: 

a) oświetlenia podstawowego, 
b) gniazd wtykowych, 
c) Zasilanie wentylacji  
d) Zasilanie nawiewników, 
e) Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa, 

 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 
 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 
pkt. 2. 
Wszelkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w niniejszej 
dokumentacji, jeśli zawierają typ, nr katalogowy lub producenta należy 
traktować jako wyznacznik standardu i jakości danego materiału lub 
urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować materiały i urządzenia 
dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach 
równoważnych lub wyższych w stosunku do tych, które przewidziano w 
dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do 
przyjętych w dokumentacji projektowej (uwzględniając uwagę powyżej) pod 
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warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż 
posiadają urządzenia i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej. W takim 
przypadku wymaga się złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te 
materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzór autorski. W 
przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany 
dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzająca 
zmiany. 
Do wykonania instalacji elektrycznych należy stosować wyłącznie wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w Polsce oraz posiadające 
atesty, certyfikaty i dopuszczenia. 
 
 
2.1. Instalacja oświetlenia podstawowego. 
 
Oświetlenie podstawowe projektowane jest zgodnie z PN-EN 12464-1 oraz z 
wymaganiami wystroju i wyposażenia wnętrz określonymi przez projektanta wnętrz. 
Wykorzystać istniejące obwody oświetlenia.  
Dobrano oprawy oświetleniowe używane do oświetlenia sal lekcyjnych. Można 
zastosować inne oprawy, o nie gorszych parametrach technicznych. Do opraw  
zastosować źródła światła o barwie 830 (ciepło-białej). 
Dla świetlicy zaprojektowano nowy układ z oprawami świetlówkowymi 2x49W o 
odbłyśniku parabolicznym i stateczniku HF. Oprawy mocować na zwieszakach 30 cm 
pod sufitem. Sterowanie oświetleniem lokalnie łącznikiem instalacyjnym 
świecznikowym montowanym na ścianie na wysokości jak w innych pomieszczeniach 
szkoły. Miejsce łącznika ustalić na budowie zgodnie z wytycznymi użytkownika. 
Jeżeli zajdzie potrzeba dodatkowego oprzewodowania, instalacje oświetleniowe 
wykonać przewodem typu YDYpżo 3 x 1,5 mm2 prowadzonym p/t w sufitach i w 
ścianach.  
Dla sal dydaktycznych na piętrze zaprojektowano układ z oprawami świetlówkowymi 
2x49W o odbłyśniku parabolicznym i stateczniku HF. Oprawy mocować na 
zwieszakach 30 cm pod sufitem. Nad tablicami zastosować oprawy asymetryczne 
1x49W do doświetlenia okolicy tablic. Sterowanie oświetleniem lokalnie łącznikami 
instalacyjnymi świecznikowymi montowanymi na ścianie przy wejściu, w miejscu i na 
wysokości jak w innych klasach tej części szkoły. Instalacje oświetleniowe wykonać 
przewodem typu YDYpżo 3 x 1,5 mm2 prowadzonym p/t w sufitach i w ścianach.  
Minimalny średni poziom natężenia oświetlenia: 
Klasy -  300lx 
tablica – 500 lx  składowa pionowa 
świetlica -  300lx 
 
 
2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych. 
 
Wykorzystać istniejące obwody gniazd w pomieszczeniach będących przedmiotem 
opracowania.  
Całość instalacji gniazd wtykowych wykonać przewodem typu YDYpżo 3 x 2,5 mm2  
prowadzonym w/t. Zastosować gniazda wtykowe z bolcem ochronnym, IP20 
montowane na wys. 0,3 m od podłogi lub innej, według aranżacji wnętrz lub 
wskazówek użytkownika. Montować do 10 gniazd wtykowych na 1 obwodzie. 
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2.3. Zasilanie wentylacji. 
Zasilić z istniejącej rozdzielnicy, zespoły wentylatorów wyciągowych na kominach  na 
dachu, według założeń branży wentylacyjnej.  
W tym celu, doposażyć istniejącą rozdzielnicę w wyłącznik nadmiarowoprądowy 
C16A. Z tego odpływu poprowadzić linię przewodem YDYpżo 3x2,5 do wyłącznika 
wentylacji WW  typu ŁK20 n/t i z niego do projektowanej trzyodpływowej rozdzielnicy 
naściennej RZW. Do zasilenia wentylatorów użyć przewodu YKYżo 3x1,5mm2 lub 
innego odpornego na czynniki zewnętrzne. Wentylatory W1, W2 i W3, W4 łączyć w 
pary. Na ścianach pomieszczeń wentylowanych zamontować regulatory  prędkości 
obrotowej typu REB Ecowatt. Wszystkie połączenia wykonać według firmowej DTR 
tych urządzeń. Założenia do regulacji są w opracowaniu branży wentylacyjnej. 
 
2.4. Zasilanie nawiewników. 
Nawiewniki w pomieszczeniu świetlicy zasilić z istniejącej rozdzielnicy 0R1 po 
doposażeniu jej w wyłącznik nadmiarowoprądowy z członem różnicowoprądowym 
B16A/30mA/AC. Użyć przewodu w/t YDYpżo 3x2,5mm2 .  
Nawiewniki w pomieszczeniach dydaktycznych na piętrze zasilić z istniejącej 
rozdzielnicy 1R2 po doposażeniu jej w wyłącznik nadmiarowoprądowy z członem 
różnicowoprądowym B16A/30mA/AC. Użyć przewodu w/t YDYpżo 3x2,5mm2 .. 
 
2.5. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa . 
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację 
roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń.  
Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim przewidziano dostatecznie szybkie 
samoczynne wyłączenie zasilania (do 0,4 sek. dla obwodów odbiorczych (0,2 sek dla 
pomieszczeń o zwiększonym zagrożeniu) i do 5 sek. dla obwodów zasilania i 
rozdzielczych) za pomocą wyłączników różnicowoprądowych, bezpieczników i 
wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych. Po wykonaniu prac należy 
przeprowadzić badanie instalacji elektrycznej. 
Przejścia wszystkich instalacji przez ściany i stropy oddzieleń p.poż zabezpieczyć do 
wymaganej klasy EI dla tej przegrody.  
Przepusty instalacyjne przewodów o średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy 
pomieszczeń zamkniętych powinny mieć klasę odporności ogniowej tych elementów. 
Do wykonania przepustów użyć systemu HILTI lub PROMAT. 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 
3. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami, które uzyskały 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 
pkt.  4. 
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Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 5.   
Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami oraz „Technicznymi Warunkami Budowy i Odbioru Urządzeń 
Elektroenergetycznych”. 
Wszelkie prace branży telekomunikacyjnej związane z ingerencją w urządzenia 
istniejące należy poprzedzić uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru. 
 
5.1. Trasowanie. 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. 
 
5.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
5.3. Przejścia przez ściany i stropy. 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

− wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 
muszą być chronione przed uszkodzeniami, 

− przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

− przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 
wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się 
wyziewów, 

− obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być 
chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury 
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

 
5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu 
mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane 
do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za 
pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla 
opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w 
metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków 
za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych. 
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5.5. Podejście do odbiorników. 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów 
ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych zamocowanych pod 
powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i 
kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone 
ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub 
konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, 
korytka itp. 
 
5.6. Układanie przewodów. 
 
5.6.1. Przewody izolowane w rurkach. 
 
5.6.1.1. Układanie rur. 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 
osadzonych w podłożu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie 
od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 
sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

− wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

− wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

− wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 
15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 
przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania 
rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
 
5.6.1.2. Wciąganie przewodów. 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami 
oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 
montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 
użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
 
5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach. 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

− w wykonaniu zwykłym, 

− w wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

− bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

− na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

− pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 

− na korytkach prefabrykowanych metalowych, 

− w listwach PCW. 
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Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 
sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu 
uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za 
pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
 
5.6.2.1. Układanie przewodów na uchwytach. 
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 
Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów 
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu 
sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy 
przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 
 
5.6.2.2. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych. 
Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 
korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z 
założeniem pokryw. 
 
5.6.2.3. Wykonanie instalacji w listwach PCW. 
Zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 
przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z 
założeniem pokrywy. 
 
5.6.3. Przewody izolowane układanie pod tynkiem. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania 
osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na 
istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i 
ślepych wnęk, pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. Średnica głowicy i otworu 
uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za 
pomocą odpowiednich uszczelnień. 
 
5.7. Łączenie przewodów. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie 
na zewnątrz przewody a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane 
w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem Inspektora Nadzoru. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 
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umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania). 
 
5.8. Przyłączanie odbiorników. 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 
korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te 
należy wykonać: 

− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

− przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych. 

 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6.   
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

− zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

− właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 

− załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 

− wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru, 

 
7. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 7.   
 
7.1. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest: 

− mb – dla kabli i przewodów, rur, korytek oraz listew instalacyjnych, 

− szt. – dla elementów materiałowych, osprzętu i urządzeń instalacji i systemów, 

− kpl. – dla zestawów. 
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8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 8.   
 
8.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji 
elektrycznej w budynku. 
Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, 
powinien zapoznać się z budynkiem, w którym będą one wykonywane oraz 
stwierdzić odpowiednie jego przygotowanie. 
Odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, 
dokonuje się przed przystąpieniem do robót elektrycznych. 
Odbioru robót dokonuje Wykonawca robót elektrycznych od Inwestora 
(Zleceniodawcy). 
Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót 
przewidzianych do wykonania. 
Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji 
elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania 
instalacji powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację 
inwestycji. 
Odbiór robót powinien być udokumentowany protokółem. 
 
8.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej. 
 
8.2.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. 
Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym 
oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu 
sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia 
przed zagrożeniami. 
Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej 
dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby 
posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może 
korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod 
warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach 
elektrycznych. 
Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

− oględziny instalacji elektrycznych, 

− badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

− próby rozruchowe. 
Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a 
komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 
Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy 
przedłożyć komisji w trakcie odbioru. 
Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z 
badań i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 
Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z 
badań odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego budynku 
(instalacji elektrycznych w budynku). Protokół ten powinien zawierać co najmniej 
następujące dane: 

− numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
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− nazwę i adres obiektu, 

− imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

− datę wykonania badań odbiorczych, 

− ocenę wyników badań odbiorczych, 

− decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do 
eksploatacji, 

− ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

− podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w 
protokole. 

 
8.2.2. Oględziny instalacji elektrycznych. 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. 
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

− spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

− zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z 
projektem, 

− nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ 
na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

− wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

− ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

− doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

− ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

− doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

− wykonania połączeń obwodów, 

− doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

− umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

− rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

− oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-
neutralnych, 

− umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na 
oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

− wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej 
obsługi i konserwacji. 

 
8.2.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

− zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego, 

− trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów 
mocujących i uchwytów, 

− zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 
zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 

− zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz 
jednolite usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych, 

− właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji 
narażonych na wpływ czynników atmosferycznych. 
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8.2.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim 
zostały zastosowane. 
Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznych oraz ich zgodność z normami. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz 
PN-IEC60364-4-47. 
 
8.2.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 
Należy sprawdzić, czy: 

− instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 
materiałów lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 

− urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są 
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na 
otoczenie, 

− urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 
rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 

− dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

− urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

− urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 
niebezpiecznych temperatur. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-
IEC60364-4-482. 
 
8.2.6. Połączenia przewodów. 
Należy sprawdzić, czy: 

− połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i 
osprzętu, 

− nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 

− zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone 
przewody. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-E-06290, PN-E-06291. 
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
10. Przepisy związane. 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 10. 

1) BN-73/9371-03 Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej. Ogólne 
wymagania i badania. 

2) BN-76/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogólne wymagania 
i badania. 

3) BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – Instalacje 
wnętrzowe. 

4) BN-88/8984-19 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – Linie kablowe. 
5) BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
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6) Dla klasy D  ISO/IEC 11801 Information technology – Generic Cabling for Customer 
Premises. 

7) EN 50132-1 Wymagania systemowe. 
8) EN 50167 Okablowanie poziome. 
9) EN 50168 Okablowanie pionowe. 
10) EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne. 
11) EN 50173 Information Technology – Generic cabling Systems. 
12) EN 50173-1 Information technology. Generic cabling systems Part 1:  

General requirements.  
13) EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – 

Specyfikacja i zapewnienie jakości. 
14) EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie 

i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 
15) EN 59173 Okablowanie strukturalne budynków. 
16) Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urządzeń.  
17) ISO/IEC 11801 i TIA – Norma dotycząca Kategorii 6 (klasa E) - jest najświeższym 

rozszerzeniem, obejmuje okablowanie, którego parametry są określone do 
częstotliwości 250 MHz. Klasa E pozwala na implementację gigabitowego Ethernetu i 
transmisji ATM 622 Mb/s. 

18) Materiały do projektowania instalacji sygnalizacji pożaru wg VdS opracowanie 
CNBOP i SI i TP z 1994 r. 

19) N-SEP-E-004  Budowa linii kablowych 
20) PKN–CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, 

projektowania, zakładania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji. 
21) PN-E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
22) PN-E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
23) PN-E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
24) PN-E-04700 Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
25) PN-E-08350-11 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegawcze pożarowe. 
26) PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji. 
27) PN-E-08390 Arkusze 22,23,24,25,26 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy 

alarmowe. Wymagania i badania czujek. 
28) PN-E-08390.14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
29) PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla 

grupy wyrobów. 
30) PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Wymagania 

ogólne. 
31) PN-EN 50131-6 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze. 
32) PN-EN 50132-2-1 Kamery telewizji czarno-białej. 
33) PN-EN 50132-4-1 Monitory czarno białe. 
34) PN-EN 50132-7 Wytyczne stosowania. 
35) PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu dotyczące 

bezpieczeństwa. wymagania systemowe. 
36) PN-EN 50173-1 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego,  

Część 1, wymagania ogólne. 
37) PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości. 
38) PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.  
39) PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.  
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40) PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

41) PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania. 

42) PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. 
43) PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
44) PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
45) PN-IEC 839-2-7 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 

badania pasywnych czujek stłuczenia szyby. 
46) PN-T-04400 Elementy stykowe urządzeń elektronicznych. Kontaktrony. 
47) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
48) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

49) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

50) Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 

51) Świadectwa dopuszczenia do stosowania poszczególnych elementów sygnalizacji 
pożaru. 

52) TIA/EIA–568-B.2-1 Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 W 
Category 5E Cabling. 

53) W zakresie czynności geodezyjnych - zgodnie z rozporządzeniem M.G.P.i B. z dnia 
21.02.95 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133). 

54) Warunki organizacyjno-techniczne jakim powinno odpowiadać połączenie urządzeń 
sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami PSP i zasady ich uzgadniania (BZ-N 
6/44/93). 

55) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom V. 
Instalacje elektryczne. 

56) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej. 

57) ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 
innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. 

58) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

59) ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa 
pierwotna. Wymagania i badania . 

60) ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 


